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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 109a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/12/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nos 132, 133, 134 e 
135/2003 (encaminham os Projetos de Lei n°s 1.291 , 1.292, 1.293 e 
1.294/2003, respectivamente), do Governador do Estado- Ofícios - 2a 
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de 
Lei n°s 1.295 a 1.302/2003 - Requerimentos n°S 2.052 a 2.082/2003 -
Requerimentos dos Deputados José Milton e Paulo Piau, das 
Comissões de Administração Pública (2) e de Participação Popular {2} 
e do Deputado Célio Moreira - Comunicações: Comunicações da 
Comissão Especial da Santa Casa de Belo Horizonte, das Comissões 
de Política Agropecuária e do Trabalho e dos Deputados Wanderley 
Ávila e Domingos Sávio - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Sargento Rodrigues, Domingos Sávio e Chico Simões - 28 

Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do 
Sr. Presidente Leitura de Comunicações Votação de 
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Participação Popular 
e do Deputado Célio Moreira; aprovação - Requerimento no 
1.317/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimentos 
n°s 1 .319 e 1 .351 /2003; aprovação - Requerimento n° 1.359/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 
1 .426/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento 
n° 1.439/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2a Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, 
em turno único, do Projeto de Lei no 1 .079/2003; discursos dos 
Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo; apresentação do 
Substitutivo no 3 e das Emendas n°s 15 a 18; encerramento da 
discussão; designação de relator; emissão de parecer pelo relator -
Questão de ordem - Encerramento - Ordem do dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise- Adelmo Carneiro Leão- Dilzon Melo-
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Antônio Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George -
Adalclever Lopes - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - 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 - Márcio Passos - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos -
Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto 
Carvalho - 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 14h12min, a lista 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Sargento Rodrigues, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

- O Deputado Chico Simões, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 132/2003* 
Belo Horizonte, 2 de dezembro 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 Veríssimo Teixeira Costa à 
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Escola Estadual de Ensino Fundamental - 5a a 8a séries e Ensino 
Médio, situada na Rua Águas Vermelhas, 105, no Município de Curral 
de Dentro. 

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do 
ex-vereador e comerciante daquele município, conforme justificativa 
da Secretária de Estado de Educação, nos seguintes termos: "O 
presente projeto de lei propõe seja dada a denominação de Escola 
Estadual Veríssimo Teixeira Costa à Escola Estadual de Curral de 
Dentro, no Município de Curral de Dentro. 

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo 
Colegiado da Escola Estadual de Curral de Dentro que homologou, 
pela unanimidade dos votos dos seus membros em reunião realizada 
no dia 11 /7/03, a indicação do nome de Veríssimo Teixeira Costa para 
denominação da referida unidade ensino, como tributo e 
reconhecimento ao seu trabalho, bem como aos relevantes serviços 
prestados à população de Curral de Dentro. 

O homenageado nasceu no dia 4/10/1892 e faleceu no dia 4/11 /66". 
Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à 

consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei. 
Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.291/2003 
Dá a denominação de Escola Estadual Verfssimo Teixeira Costa à 

Escola Estadual de Ensino Fundamental - 58 a 8a séries e Ensino 
Médio, do Município de Curral de Dentro. 

Art. 1 o - A Escola Estadual de Ensino Fundamental - 5a a 88 séries e 
Ensino Médio de Curral de Dentro, situada na Rua Águas Vermelhas, 
105, no Município de Curral de Dentro, passa a denominar-se Escola 
Estadual Veríssimo Teixeira Costa, de Ensino Fundamental - 5a a 88 

séries e Ensino Médio. 
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, 
ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

" - Publicado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM No 133/2003* 

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2003. 
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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 imóvel de propriedade do Estado ao 
Município de Leopoldina. 

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90, 
inciso VI , da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que o 
projeto de lei em tela tem como objetivo a pavimentação da Rua 
Carmelita Monteiro, obra de relevante interesse público, que irá 
beneficiar a comunidade leopoldinense. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à 
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1 .292/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Leopoldina o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Leopoldina o imóvel de propriedade do Estado constituído de parte de 
uma área de terreno medindo 43,76m2 (quarenta e três metros e 
setenta e seis centímetros quadrados) , contida em uma área total de 
5.216,00m2 (cinco mil , duzentos e dezesseis metros quadrados), 
situado na Rua Cândida Maria Farjado Lamóglia naquele município, 
registrado sob o n° R-1-6.239 do livro 2-H, fls. 04v, no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina. 

Art . 2° - A doação autorizada por esta lei tem por objetivo a 
realização da pavimentação da Rua Carmita Monteiro. 

Art. 3° - O imóvel de que trata o art. 1 o reverterá ao patrimônio do 
Estado se o Município de Leopoldina, no prazo cinco anos contados 
da publicação desta lei , não cumprir o objetivo da doação estabelecido 
no art. 2°. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor da 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° 134/2003 
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- A Mensagem n° 134/2003 e o Projeto de Lei no 1 .293/2003 

foram publicados na edição anterior. 
"MENSAGEM N° 135/2003* 

Belo Horizonte, de dezembro de 2003. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa, 
Encaminho a Vossa Excelência , para exame dessa Egrégia 

Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei anexo, que institui e estrutura 
as carreiras dos profissionais da Educação Básica do Estado de 
Minas Gerais. 

O Projeto de Lei em questão tem por objetivo atender a uma antiga 
reivindicação dos servidores públicos estaduais e busca assegurar o 
compromisso assumido pelo Poder Executivo e estabelecido pelo art. 
5°, da Emenda à Constituição Estadual no 57, de 15 de julho de 2003, 
de encaminhar todos os projetos de lei de instituição e estruturação 
dos planos de carreiras até 31 de dezembro de 2003. 

As diretrizes para elaboração do presente Projeto de Lei das 
carreiras dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Minas 
Gerais estão contidas no Decreto no 43.576, de 9 de setembro de 
2003. 

Neste sentido, a implementação do novo modelo de gestão da 
administração pública estadual, proposto através das diversas 
medidas que compõem a reforma administrativa em curso, pressupõe, 
entre outros fatores, a instituição de Planos de Carreiras compatíveis 
com as diretrizes apontadas pelo atual governo, objetivando a 
valorização do servidor e o aumento da eficiência na prestação de 
serviços públicos. 

A presente proposição busca implementar os princípios 
meritocráticos de produtividade na administração pública, em 
consonância com o estabelecido pela Emenda Constitucional no 57, 
de 2003, norma que representa ponto de vital importância para o 
projeto de reforma do Estado empreendido hoje em Minas Gerais, 
uma vez que estabelece como requisito necessano para 
desenvolvimento na carreira a avaliação periódica de desempenho 
individual satisfatória. 

A presente proposição tem como escopo o incentivo ao 
aperfeiçoamento contínuo do servidor, através da valorização da 
qualificação profissional e do desempenho eficiente, para fins de 
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desenvolvimento na carreira. A formulação de Planos de Carreiras 
em conformidade com o modelo proposto permitirá a evolução do 
vencimento básico, do grau de responsabilidade e da complexidade 
de atribuições, de acordo com o posicionamento do servidor em sua 
respectiva carreira, vinculando o desenvolvimento na carreira ao 
mérito funcional e à formação do servidor. 

O projeto de lei em questão institui as carreiras dos órgãos e 
entidades pertencentes ao Grupo de Atividades da Educação Básica, 
sendo que os servidores dos respectivos Quadros de Pessoal, por 
serem vinculados as mesmas carreiras, com natureza sistêmica, 
poderão desempenhar suas atribuições em quaisquer dos órgãos e 
entidades do citado Grupo de Atividades, mediante decreto de 
relotação do cargo ou por simples ato de transferência. A simplificação 
e uniformização das estruturas das carreiras através de Grupos de 
Atividades, somada a uma descrição mais ampla das atribuições dos 
cargos efetivos, possibilitará um aumento significativo da mobilidade 
institucional, setorial e intersetorial dos servidores efetivos na 
Administração Pública. Desta forma, grande parte da demanda por 
servidores em cada órgão ou entidade poderá ser suprida sem a 
criação de cargos e, por conseguinte, sem implicar aumento de 
despesas com pessoal. 

Ressalte-se que o Plano de Carreira em questão está em 
consonância com o disposto no art. 18, § 1° da Lei no 14.684, de 30 de 
julho de 2003, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei 
Orçamentária para 2004. Mais do que isso, a proposta propõe a 
criação de 11.098 cargos novos e a extinção de 57.339 cargos de 
provimento efetivo. Em outras palavras, haverá um saldo de extinção 
de cargos correspondente a 32.381 cargos, perfazendo remuneração 
de R$18.524.750,00. 

A valorização dos profissionais da educação é um imperativo legal a 
que os sistemas de ensino estão sujeitos, por força do disposto no art. 
67 da Lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

Essa valorização, no contexto dos planos de carreira dos 
Profissionais da Educação Básica, se traduz em termos de ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos em cada uma 
das oito carreiras propostas, de aperfeiçoamento profissional 
continuado, de progressão funcional baseada na titulação ou 
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habilitação e na avaliação de desempenho e na prev1sao de 
período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na 
jornada de trabalho. 

As oito carreiras propostas abrangem todos os servidores, ativos e 
inativos, das entidades que integram o Grupo de Atividades da 
Educação Básica. Na Secretaria de Estado de Educação e na 
Fundação Educacional Caio Martins serão implantadas as oito 
carreiras previstas: Professor da Educação Básica (PEB), Especialista 
da Educação Básica (EEB), Analista da Educação Básica (AEB), 
Assistente Técnico da Educação Básica (ATB), Assistente Técnico 
Educacional (ATE), Analista Educacional (ANE), Assistente da 
Educação (ASE) e Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASB). 
Na Fundação Helena Antipoff serão implantadas as mesmas carreiras, 
à exceção da carreira de Analista da Educação Básica. No Conselho 
Estadual de Educação, pelas peculiaridades das suas atribuições 
legais, apenas quatro carreiras serão implantadas: Assistente Técnico 
Educacional (ATE), Analista Educacional (ANE), Assistente da 
Educação (ASE) e Auxiliar de Serviços da Educação Básica (ASB). 

A composição numérica dos cargos de provimento efetivo de cada 
uma das carreiras está assim estabelecida: 165.654 cargos da 
carreira de Professor da Educação Básica; 11 .885 cargos da carreira 
de Especialista da Educação Básica; 624 cargos da carreira de 
Analista da Educação Básica; 22.185 cargos da carreira de Assistente 
Técnico da Educação Básica; 2.417 cargos da carreira de Assistente 
Técnico Educacional; 3.053 cargos da carreira de Analista 
Educacional; 792 cargos da carreira de Assistente da Educação; 
39.079 cargos da carreira de Auxiliar de Serviços da Educação 
Básica. 

Os atuais 159.437 cargos de professor serão transformados em 
cargos de Professor da Educação Básica. As políticas de ampliação 
do ensino fundamental para nove anos e de universalização do ensino 
médio resultarão no aumento do número de matrículas na rede 
estadual e na necessidade de mais professores para atender essa 
demanda adicional, razão pela qual está sendo proposta a criação de 
6.217 novos cargos para a carreira de Professor da Educação Básica, 
totalizando um quantitativo de 165.654 cargos. 

Atualmente existem 7 .004 cargos a serem transformados em cargos 
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de Especialista da Educação Básica. Está sendo proposta a 
criação de 4.881 novos cargos de Especialista da Educação Básica 
para que possa ser assegurada a todas as unidades escolares a 
presença de pelo menos um orientador ou supervisor educacional em 
cada turno de funcionamento. 

Dos demais cargos existentes, 68.150 serão transformados em 
cargos das demais carreiras. 

A organização das carreiras respeita quatro orientações principais. A 
primeira diz respeito à separação das carreiras de provimento efetivo 
da área-fim daquelas carreiras dos cargos da área-meio. Esta não é 
uma novidade na área da educação, uma vez que a Lei no 7.1 09, de 
13 de outubro de 1977, já estabelece uma diferenciação entre os 
cargos que integram o Quadro de Magistério e os demais. 

Neste projeto de lei, são carreiras mais diretamente ligadas à área-
fim aquelas que incluem profissionais que exercem a docência 
(Carreira de Professor da Educação Básica), os que oferecem suporte 
pedagógico e educacional direto a tais atividades (Carreira de 
Especialista da Educação Básica) e os que dão suporte ao 
atendimento de educandos que apresentam necessidades especiais 
(Carreira de Analista da Educação Básica). 

A facilidade e a freqüência com que os servidores da educação 
eram requisitados e se afastavam para prestar serviços em outros 
setores têm sido alvo de medidas legais destinadas a coibir tal prática, 
pelos prejuízos que causa ao processo educacional. No caso dos 
professores, existem incentivos para estimular a sua permanência no 
exercício do magistério. 

Nesse sentido, para dar maior estabilidade ao quadro de servidores 
das escolas, este projeto de lei estabelece para algumas das carreiras 
que a atuação do servidor deverá ocorrer apenas nas unidades 
escolares. Este é o caso das carreiras de Professor da Educação 
Básica, de Especialista da Educação Básica, de Analista da Educação 
Básica e de Assistente Técnico da Educação Básica. Em dois outros 
casos, os servidores poderão atuar nas unidades escolares ou não: 
são as carreiras de Assistente da Educação e de Auxiliar de Serviços 
da Educação Básica. As carreiras restantes (Assistente Técnico 
Educacional e Analista Educacional) prevêem a atuação do servidor 
no órgão central e nas Superintendências Regionais de Ensino da 
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Secretaria de Estado de Educação, na Fundação Helena Antipoff, 
na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de 
Educação. 

A segunda orientação aponta para a possibilidade de formação e 
níveis de escolaridade diversos em uma mesma carreira. O sentido 
dessa orientação é o de colocar as carreiras em sintonia com uma das 
principais características e necessidades do nosso tempo: o 
aprendizado contínuo de novos conhecimentos. Num mundo sujeito a 
rápidas transformações é preciso conciliar as novas exigências do 
trabalho e desenvolvimento profissional. 

Na educação, onde é crescente a expectativa social por educação 
de qualidade, aumenta a demanda pela elevação do nível de 
profissionalização dos servidores que atuam nessa área. A Lei 
Federal n° 9.424, de 1996, por exemplo, estabelece, em seu art. 62, 
que "a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena .. . " 
embora ainda admita como "formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental , a oferecida em nfvel médio, na modalidade 
Normal". No entanto, traduzindo a pressão social por docentes mais 
qualificados, estabelece, em seu art. 87, § 4°, que até o fim do ano de 
2007 "somente serão admitidos professores habilitados em nível 
superior ou formados por treinamento em serviço". 

A carreira de Auxiliar de Serviços da Educação Básica é a única que 
admite como titulação para ingresso o ensino fundamental. Mesmo 
nesse caso, dois níveis de ingresso estão previstos: o nível I, que 
exige como titulação mínima a conclusão da 4a. série do ensino 
fundamental, ou o nível 11 , no qual a titulação exigida é o ensino 
fundamental completo. A escolaridade dos atuais servidores a serem 
enquadrados nessa carreira , o perfil dos candidatos aprovados no 
último concurso realizado para o cargo de Ajudante de Serviços 
Gerais e a realidade muito diversificada do Estado ainda recomendam 
a manutenção dessas exigências para essa carreira. Como a pressão 
por servidores mais qualificados atinge também os ocupantes dessa 
carreira, o esforço de elevação do nível de escolaridade desses 
servidores deve possibilitar a promoção ao nível 111 àqueles que 
lograrem concluir o ensino médio . 
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Criar carreiras que não premiam o esforço despendido na 

obtenção de maior titulação corresponde a colocá-las em oposição à 
demanda atual por professores mais qualificados, demanda que só 
poderá ser atendida se forem criados estímulos à elevação do nível de 
escolarização dos servidores públicos. Nas carreiras propostas, esse 
estímulo se materializa na possibilidade de promoção a níveis mais 
elevados da carreira com base na valorização da titulação acadêmica 
do servidor. 

Apenas dessa maneira as carreiras podem ficar sintonizadas com as 
ações que já vêm sendo implementadas pela própria Secretaria de 
Estado da Educação. Esta Secretaria, por exemplo, vem 
desenvolvendo, desde janeiro de 2002, o Projeto Veredas- Formação 
Superior de Professores. Trata-se de um Curso Normal Superior, 
ministrado na modalidade de educação a distância, para 14.700 
professores das redes estadual e municipal, que têm formação de 
magistério nível médio e que estão em efetivo exercício nos anos 
iniciais do ensino fundamental. Mantidas as regras atuais de 
promoção, os professores efetivos da rede estadual ocupantes do 
cargo de P1 que vierem a se formar nesse curso, bem como todos 
aqueles que já concluíram um curso superior de licenciatura, 
permaneceriam ocupando o mesmo cargo de nível médio em que se 
encontram, impedidos que estão, por determinação constitucional, de 
serem promovidos ao cargo de P3, de nível superior. A nova carreira 
de Professor da Educação Básica, por estar estruturada prevendo a 
possibilidade de formação e níveis de escolaridade diversos, corrige 
essa distorção ao incluir a titulação acadêmica como exigência para a 
promoção a níveis mais elevados da carreira. 

Essa inovação, ao mesmo tempo em que abre uma perspectiva 
nova aos servidores, oferece uma alternativa para se resolver o 
problema crescente dos professores efetivos "excedentes". Nessa 
situação se encontram hoje 13.689 docentes da rede estadual. Um 
professor é considerado "excedente" quando não pode exercer as 
atividades do cargo que ocupa por falta de aulas ou de turmas. Esse 
fenômeno tem como principal razão o processo de municipalização, 
ocorrido com maior intensidade há cinco, seis anos, mas vem 
aumentando sistemática e gradativamente devido à mudança no perfil 
demográfico da população, causada pela redução na taxa de 
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fertilidade. Mudanças esporádicas nos projetos curriculares das 
escolas, que resultam na eliminação de disciplinas, também 
contribuem para a existência desse fenômeno. A possibilidade de 
existência de formação diversa numa mesma carreira permite que 
professores "excedentes" possam mudar de disciplina, desde que se 
tornem legalmente habilitados para isso, resolvendo uma situação de 
todo prejudicial ao professor e ao próprio sistema estadual de ensino. 

Nesse contexto, não se justifica que o ingresso se dê sempre no 
nível inicial da carreira, como reza a nossa tradição. A terceira 
orientação compatibiliza a possibilidade de formação e níveis de 
escolaridade diversos com a possibilidade de ingresso em mais de um 
nível de uma mesma carreira. 

Prever a possibilidade de ingresso na carreira em níveis diferentes 
permite, em primeiro lugar, compatibilizar a titulação mínima exigida 
no edital de concurso público às exigências legais para o exercício 
das atribuições de cada cargo. As exigências legais para o exercício 
do magistério, por exemplo, variam quanto ao grau (médio ou 
superior) e quanto à formação (magistério e licenciaturas específicas). 
Em segundo lugar, permite ajustar a titulação mínima exigida no edital 
à realidade de cada região, estabelecendo exigências mais elevadas 
onde houver disponibilidade de recursos humanos mais qualificados. 

A aplicação da quarta orientação torna mais abrangentes as 
definições das atribuições de cada cargo. Como resultado dessa 
orientação, todos os atuais cargos, que são em número de 85, serão 
transformados em apenas 8, cada um dos quais estruturado em uma 
carreira específica. No caso dos professores, são 16 cargos diferentes 
{P1 , P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Professor de 58 e 88 e Ensino Médio, 
Professor de Ensino Fundamental de 1 a à 48 Série, Professor de 
Ensino Médio, RE1A, RE3A, RE4A, Regente A, Regente Assistente) 
que serão transformados em apenas uma carreira, qual seja, 
Professor da Educação Básica, com cinco níveis e quinze graus em 
cada nível. 

Isso resulta em benefícios para o servidor, pois amplia as 
oportunidades de realização pessoal e profissional por permitir o 
ajustamento das atividades que realiza às mudanças de interesse e 
formação durante a sua trajetória de vida profissional. Gera benefícios 
para o próprio sistema estadual de ensino, que pode contar com um 
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grupo de servidores mais polivalente, reduzindo o risco de 
ocorrência de desvios de função . 

As carreiras possuem uma estrutura matricial organizada em níveis 
e graus. A mudança de um nível a outro imediatamente subseqüente 
constitui a promoção. A passagem de um grau a outro imediatamente 
subseqüente, no mesmo nível, constitui a progressão. 

Todas as carreiras possuem quinze graus, com interstício de dois 
anos para cada progressão, além da exigência de duas avaliações de 
desempenho positivas. 

Todas as carreiras possuem quatro níveis, exceto a carreira de 
Professor da Educação Básica, que possui cinco níveis, e a carreira 
de Auxiliar de Serviços da Educação Básica, que possui três níveis. O 
interstício para promoção é de cinco anos, acrescido da exigência de 
5 avaliações de desempenho positivas. 

Os vários níveis estão caracterizados em termos de titulação 
acadêmica, variando da exigência de conclusão da 48

. série, para a 
carreira de Auxiliar de Serviços da Educação Básica, a Doutorado, 
para várias carreiras, conforme quadro a seguir. 

* - O quadro das Titulações foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 11 .12.2003. 

Aos servidores das carreiras que possuem níveis vinculados à 
titulação de pós-graduação "lato sensu", mestrado e doutorado é 
facultado um caminho alternativo para promoção a esse níveis: a 
aprovação em exame de certificação ocupacional realizado pela 
Secretaria de Estado de Educação ou por instituição por ela 
credenciada. A aprovação em exame de certificação ocupacional 
também é uma das condições para promoção aos níveis 11 e 111 das 
carreiras de Assistente Técnico da Educação Básica, de Assistente 
Técnico Educacional e de Assistente da Educação. 

A dificuldade de acesso a cursos de mestrado e doutorado, em 
especial pelo reduzido número de vagas oferecidas, torna a promoção 
aos níveis mais elevados das carreiras inacessível para a maioria dos 
servidores. A alternativa da certificação ocupacional elimina essa 
barreira e abre a todos os servidores a possibilidade de promoção a 
todos os níveis previstos em cada uma das carreiras, mesmo que o 
servidor não tenha formação correspondente a esse grau de ensino. 

Mas a certificação ocupacional não é apenas uma solução "ad hoc", 
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concebida apenas para contornar a dificuldade de acesso à pós-
graduação "stricto sensu". É parte de uma visão mais geral do papel e 
do sentido da educação pública, pela qual se reconhece a 
necessidade de estabelecer padrões de mérito e competência, 
dotando o sistema educacional de instrumentos e de meios que 
permitam ao poder público assegurar à comunidade que os 
profissionais que atuam na escola pública possuem as competências 
básicas necessárias para o desempenho das atividades relacionadas 
à sua ocupação. Essa é a razão central pela qual a aprovação em 
exame de certificação ocupacional se tornou um dos requisitos para 
participação no processo de escolha de dirigentes escolares e, 
também, uma das condições para promoção nas novas carreiras da 
educação básica. 

A certificação ocupacional, por outro lado, deve fornecer aos 
profissionais que vierem a participar desse processo a clara definição 
do que é esperado deles, as competências que devem desenvolver ou 
aperfeiçoar para o exercício eficaz de suas funções, bem como o 
reconhecimento público de suas capacidades. Deve também servir de 
estímulo à educação continuada e ao desenvolvimento profissional, 
fortalecendo a aplicação de critérios de mérito para o reconhecimento 
de desempenho do servidor. 

A movimentação do servidor na carreira poderá se dar, também, por 
escolaridade adicional. Nessa hipótese, o interstício e o quantitativo 
de avaliações de desempenho satisfatórias exigidos para promoção 
ou progressão poderão ser reduzidos ou mesmo suprimidos, nos 
termos em que vier a ser regulamentado. 

A escolaridade adicional pode ser entendida, de uma maneira mais 
restritiva, como formação complementar ou superior àquela exigida 
para o nível do cargo da carreira em que o servidor estiver 
posicionado, desde que essa formação guarde relação com as 
atribuições da carreira do servidor. Entendida dessa maneira, a 
movimentação por escolaridade adicional irá beneficiar todos os 
servidores que passarem a investir na elevação do seu nível de 
escolarização ou, mesmo, na ampliação de seus conhecimentos com 
a aquisição de novas habilitações. Beneficiará, também, o servidor 
que já tenha feito esse investimento e que se encontra impedido, 
pelas regras atualmente vigentes, de movimentar-se na carreira. 

L...-..-----0--------l 



844 
Num sentido mais abrangente, a escolaridade adicional poderá 

incluir participação, com avaliação positiva, em atividades de 
formação continuada ou de desenvolvimento profissional promovidas 
pela Secretaria de Estado de Educação ou por instituições por ela 
credenciadas. Esse entendimento representa um grande estímulo à 
participação em programas voltados para o aperfeiçoamento do 
servidor e para o exercício profissional competente. 

No âmbito deste anteprojeto de lei não estão sendo criados novos 
cargos em comissão, funções gratificadas ou gratificações de função. 
A introdução de um capítulo que trata desse assunto se fez 
necessário apenas para estabelecer, nos casos referidos, a 
vinculação do exercício a uma ou mais das carreiras propostas. 

Este é o caso dos cargos em comissão de Diretor de Escola e de 
Secretário de Escola. Atualmente, como determinado pela citada Lei 
n° 7.109, de 1977, o exercício do cargo em comissão de Diretor de 
Escola é restrito a integrantes do Quadro de Magistério. Neste 
anteprojeto de lei, o conceito de Quadro de Magistério não integra a 
sua estrutura conceitual, razão pela qual a restrição estabelecida pela 
citada lei é traduzida em novos termos, vinculando o exercício do 
cargo de Diretor de Escola às carreiras de Professor da Educação 
Básica e de Especialista da Educação Básica, podendo também ser 
ocupado, em caráter excepcional por servidor da carreira de Analista 
Educacional que tenha habilitação em Inspeção Escolar. O exercício 
do cargo em comissão de Secretário de Escola é permitido a todos os 
profissionais da educação básica, à exceção dos servidores 
ocupantes da carreira de Especialista da Educação Básica, devido à 
limitação do número de servidores integrantes dessa carreira. 

Por fim, fica facultado ao atual servidor a opção pelo não-
enquadramento na estrutura das novas carreiras constituídas, opção 
que poderá ser exercida no prazo de 90 dias contados da data de 
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento. 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à 
consideração dos seus nobres pares o presente projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.294/2003 
Institui e estrutura as carreiras dos Profissionais de Educação 
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Básica do Estado de Minas Gerais. 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

Art. 1 o - Ficam instituídas no âmbito do Poder Executivo Estadual as 
carreiras dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Minas 
Gerais, que são as seguintes: 

I - Professor de Educação Básica - PEB; 
li - Especialista de Educação Básica - EEB; 
111 -Analista de Educação Básica- AEB; 
IV- Assistente Técnico de Educação Básica- ATB; 
V- Assistente Técnico Educacional- ATE; 
VI- Analista Educacional- ANE; 
VIl- Assistente de Educação- ASE; 
VIII- Auxiliar de Serviços de Educação Básica- ASB. 
Parágrafo único- As carreiras dos Profissionais de Educação Básica 

do Estado de Minas Gerais são estruturadas na forma desta lei, 
observados os princípios constitucionais e as disposições da Lei 
Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e da Lei Federal n° 
9.424, de 24 de dezembro de 1996, bem como as normas estatutárias 
vigentes. 

Art. 2° - As carreiras instituídas e estruturadas na forma desta lei 
terão a seguinte composição numérica: 

I - cento e sessenta e cinco mil , seiscentos e cinqüenta e quatro 
cargos de provimento efetivo da carreira de Professor de Educação 
Básica; 

11 - onze mil , oitocentos e oitenta e cinco cargos de provimento 
efetivo da carreira de Especialista de Educação Básica; 

111 - seiscentos e vinte quatro cargos de provimento efetivo da 
carreira de Analista de Educação Básica; 

IV - vinte e dois mil , cento e oitenta cinco cargos de provimento 
efetivo da carreira de Assistente Técnico de Educação Básica; 

V- dois mil , quatrocentos e dezessete cargos de provimento efetivo 
da carreira de Assistente Técnico Educacional; 

VI - três mil e cinqüenta e três cargos de provimento efetivo da 
carreira de Analista Educacional; 

VIl - setecentos e noventa e dois cargos de provimento efetivo da 
carreira de Assistente da Educação; 
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VIII - trinta e nove mil e setenta e nove cargos de provimento 
efetivo da carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica. 
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Art. 3° - A educação básica pública no Estado de Minas Gerais será 
exercida em consonância com os planos, programas e projetos 
desenvolvidos pelos órgãos e entidades integrantes do Grupo de 
Atividades de Educação Básica e abrange as atividades relacionadas 
com as funções de docência, apoio pedagógico, assistência ao 
educando, apoio administrativo, apoio técnico-pedagógico, apoio 
técnico-administrativo, direção, assessoramento, acompanhamento e 
normatização do sistema educacional. 

Parágrafo único - As atribuições das carreiras dos Profissionais de 
Educação Básica do Estado de Minas Gerais são as constantes no 
Anexo IV. 

Art. 4° - A estruturação das carreiras dos Profissionais de Educação 
Básica fundamenta-se nos princípios: 

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

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

c) o estabelecimento de normas e critérios que privilegiem, para fins 
de promoção e progressão na carreira, o desempenho profissional e a 
formação continuada do servidor, preponderantemente sobre o seu 
tempo de serviço; 

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

e) a evolução do vencimento básico, do grau de responsabilidade e 
da complexidade de atribuições, de acordo com o grau e o nível em 
que o servidor estiver posicionado na respectiva carreira; 

11 - da humanização da educação pública, que pressupõe a garantia: 
a) da gestão democrática da escola pública; 
b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas; 
111 -da observância do Plano Decenal da Educação Pública Estadual 

e, nas unidades escolares, dos respectivos planos de 
desenvolvimento pedagógico e institucional; 

IV - da análise da avaliação periódica de desempenho individual 
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como requisito necessário para o desenvolvimento na carreira por 
meio de promoção e progressão, com valorização do desempenho 
eficiente das funções atribuídas à respectiva carreira. 

Art. 5° - Para os efeitos desta lei , consideram-se: 
I - Sistema Estadual de Educação: o conjunto de órgãos e entidades 

do Grupo de Atividades de Educação Básica que tem como objetivo 
planejar, integrar, coordenar e executar as ações educacionais; 

11 - Quadro de Pessoal: conjunto de cargos de provimento em 
comissão das unidades escolares e de carreiras estruturadas segundo 
a natureza e complexidade dos cargos que as compõem; 

111 - Plano de Carreira: conjunto de normas que disciplina o ingresso 
e o desenvolvimento do servidor público ocupante de cargo de 
provimento efetivo em uma determinada carreira e define sua 
estrutura; 

IV - Carreira: conjunto de cargos agrupados segundo sua natureza e 
complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em 
função do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira; 

V - Nível: posição do servidor no escalonamento vertical dentro da 
mesma carreira , contendo cargos escalonados em graus, 
apresentando os mesmos requisitos de capacitação, mesma natureza, 
complexidade, atribuições e responsabilidades, cuja mudança 
depende de promoção; 

VI - Grau: posição do servidor no escalonamento horizontal no 
mesmo nível de determinada carreira, cuja mudança depende de 
progressão; 

VIl - Cargo Público de Carreira: unidade de ocupação funcional do 
quadro de pessoal , preenchida por servidor público efetivo, com 
criação, remuneração, quantitativo, atribuições e responsabilidades 
definidos em lei e direitos e deveres de natureza estatutária 
estabelecidos em lei complementar; 

VIII- Unidade Escolar: escola de educação básica, conservatório de 
música, centro estadual de educação continuada ou centro de 
educação profissional dos órgãos e entidades integrantes do Grupo de 
Atividades de Educação Básica. 

Art. 6° - As carreiras de que trata esta lei são integrantes do Quadro 
de Pessoal do Grupo de Atividades de Educação Básica, abrangendo 
os seguintes órgãos e entidades das administrações direta, autárquica 
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e fundacional do Poder Executivo: 
I - Secretaria de Estado de Educação: 
a) Professor de Educação Básica; 
b) Especialista de Educação Básica; 
c) Analista de Educação Básica; 
d) Assistente Técnico de Educação Básica; 
e) Assistente Técnico Educacional; 
f) Analista Educacional; 
g) Assistente da Educação; e 
h) Auxiliar de Serviços de Educação Básica. 
11 - Fundação Helena Antipoff- FHA: 
a) Professor de Educação Básica; 
b) Especialista de Educação Básica; 
c) Assistente Técnico de Educação Básica; 
d) Assistente Técnico Educacional; 
e) Analista Educacional; 
f) Assistente da Educação; e 
g) Auxiliar de Serviços de Educação Básica. 
111- Fundação Educacional Caio Martins- FUCAM: 
a) Professor de Educação Básica; 
b) Especialista de Educação Básica; 
c) Analista de Educação Básica; 
d) Assistente Técnico de Educação Básica; 
e) Assistente Técnico Educacional; 
f) Analista Educacional; 
g) Assistente da Educação; e 
h) Auxiliar de Serviços de Educação Básica. 
IV - Conselho Estadual da Educação; 
a) Assistente Técnico Educacional; 
b) Analista Educacional; 
c) Assistente da Educação; e 
d) Auxiliar de Serviços de Educação Básica. 
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Art. 7° - A lotação e a relotação dos cargos de provimento efetivo 
das carreiras a que se refere esta lei nos órgãos e entidades do Poder 
Executivo elencados no art.6° serão estabelecidas em decreto, de 
acordo com a necessidade de cada órgão ou entidade. 

Art. 8° - Poderá haver transferência de servidor público ocupante de 

'------0---------J 



8-+9 
cargo de provimento efetivo das carreiras a que se refere esta lei 
entre órgãos e entidades do Poder Executivo integrantes do Grupo de 
Atividades de Educação Básica, condicionada à existência de vaga no 
órgão ou na entidade para o qual o servidor será transferido, nos 
termos da legislação vigente, respeitada a carga horária do cargo 
ocupado pelo servidor. 

Art. 9° - Poderá haver cessão de servidor público ocupante de cargo 
de provimento efetivo das carreiras de que trata esta lei para órgão ou 
entidade integrante de carreira diversa para o exercício de cargo de 
provimento em comissão ou função gratificada, bem como para 
adjunção, nos termos da legislação vigente. 

Capítulo 11 
Da Estrutura das Carreiras 

Art. 1 O - As estruturas das carreiras dos Profissionais de Educação 
Básica são as constantes no Anexo I. 

Art. 11 - Os cargos efetivos que compõem as carreiras de que trata 
esta lei estão organizados segundo uma estrutura' matricial que tem as 
linhas como níveis, identificados por algarismos romanos, e as 
colunas como graus, identificados por letras maiúsculas. 

Capítulo 111 
Das Fases da Carreira 

Art. 12 - Constituem fases da carreira: 
I - o ingresso; 
11 -a progressão; 
111 - a promoção. 

Seção I 
Do Ingresso 

Art. 13 - O ingresso em qualquer um dos cargos efetivos das 
carreiras a que se refere esta lei depende de prévia aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no 
primeiro grau do nível correspondente à escolaridade exigida. 

Art. 14 - O ingresso nas carreiras de que trata o art. 13 dependerá 
de comprovação mínima de: 

I - para a carreira de Professor de Educação Básica, para atuação 
em unidade escolar: 

a) habilitação específica obtida em curso de magistério de nível 
médio de escolaridade, para o nível I; 
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b) habilitação específica obtida em curso superior com 

licenciatura ou graduação com complementação pedagógica, 
conforme edital , para o nível 11 ; 

c) habilitação específica obtida em curso superior com licenciatura 
ou graduação com complementação pedagógica acumulado com 
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital , para o nível 
IV; 

11 - para a carreira de Especialista de Educação Básica, para 
atuação em unidade escolar: 

a) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação 
educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização 
em pedagogia com licenciatura em área específica, conforme edital , 
para o nível I; 

b) habilitação específica em supervisão pedagógica ou orientação 
educacional obtida em curso superior de Pedagogia ou especialização 
em pedagogia com licenciatura em área específica acumulada com 
mestrado em educação ou em área afim, conforme edital, para o nível 
111 ; 

111 - formação de nível superior, com graduação específica, dentre 
outras, em Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 
Psicologia, Serviço Social e Biblioteconomia, e registro em ordem de 
classe, quando este for exigido por lei, para ingresso no nível I da 
carreira de Analista de Educação Básica, para atuação em unidade 
escolar, na forma de regulamento e conforme edital ; 

IV - formação em nível médio técnico para ingresso no nível I da 
carreira de Assistente Técnico de Educação Básica, para atuação em 
unidade escolar; 

V - formação em nível médio técnico para ingresso no nível I da 
carreira de Assistente Técnico Educacional, para atuação no órgão 
central da Secretaria de Estado de Educação e nas suas 
Superintendências Regionais de Ensino, na Fundação Helena 
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho 
Estadual de Educação; 

VI - para a carreira de Analista Educacional, para atuação no órgão 
central da Secretaria de Educação e nas suas Superintendências 
Regionais de Ensino, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação 
Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação: 
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a) formação em nível superior, de graduação específica, dentre 

outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, 
Informática, Direito, Engenharia e nas várias licenciaturas, conforme 
edital , e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei , 
para exercer atribuições na área de sua formação profissional em 
atividades técnico-administrativas e técnico-pedagógicas, para o nível 
I; 

b) formação em nível superior, de graduação específica, dentre 
outras, em Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, 
Informática, Direito, Engenharia e nas várias licenciaturas, conforme 
edital, e registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei , 
para exercer atribuições na área de sua formação profissional em 
atividades técnico-administrativas e técnico-pedagógicas acumulada 
com mestrado em educação ou em área afim, para o nfvellll ; 

VIl -formação em nível médio para ingresso no nível I da carreira de 
Assistente da Educação, para atuação em unidade escolar, no órgão 
central da Secretaria de Estado de Educação e nas suas 
Superintendências Regionais de Ensino, na Fundação Helena 
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho 
Estadual de Educação; 

VIII - para a carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica, 
para atuação em unidades escolares, no órgão central da Secretaria 
de Estado de Educação e nas suas Superintendências Regionais de 
Ensino, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação Educacional Caio 
Martins e no Conselho Estadual de Educação: 

a) conclusão da quarta série do ensino fundamental , para o nível I; 
b) formação em nível de ensino fundamental , para o nível li. 
Art. 15 - O concurso público, destinado a aferir a qualificação 

profissional exigida para o ingresso nas carreiras dos Profissionais de 
Educação Básica, será de provas ou de provas e títulos, de caráter 
eliminatório e classificatório. 

Parágrafo único - As instruções reguladoras dos processos seletivos 
serão publicadas por meio de edital , que deverá conter, tendo em 
vista as especificidades e peculiaridades das atribuições do cargo, no 
mínimo: 

I - o número de vagas existentes; 
11 - as matérias sobre as quais versarão as provas e respectivos 
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programas; 
111- o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas; 
IV- os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso; 
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V - caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso; 
VI - os requisitos para a inscrição com exigência mínima de 

comprovação: 
a) de nacionalidade brasileira; 
b) de idade mínima de dezoito anos; 
c) de estar o candidato no gozo dos direitos políticos; 
d) de quitação com as obrigações militares; 
VIl - escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira. 
Art. 16 -.Concluído o concurso público e homologados os resultados, 

a nomeação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem de 
classificação e ao prazo de validade do concurso. 

§ 1 o - O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados 
a partir da data de sua homologação, prorrogável uma vez por igual 
período. ' 

§ 2° - São exigências para a posse em cargo de provimento efetivo: 
I - a comprovação dos requisitos constantes dos incisos VI e VIl do 

art. 15; 
11 - a comprovação de idoneidade e conduta ilibada, nos termos de 

regulamento; 
111- a realização de exame médico para avaliação de aptidão física e 

mental para o cargo, nos termos da legislação vigente. 
Seção 11 

Do Desenvolvimento na Carreira 
Art. 17 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras dos 

Profissionais de Educação Básica se dará, de forma independente, 
por: 

I - progressão; 
11 - promoção. 
Parágrafo único - A progressão e a promoção deverão ser 

requeridas pelo servidor, na forma de regulamento. 
Art. 18 - Progressão é a passagem do servidor público efetivo do 

grau em que se encontra para o grau subseqüente no mesmo nível do 
cargo da carreira a que pertence. 

§ 1 o - Para a concessão da progressão, serão observados os 
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seguintes requisitos: 

I - encontrar-se no efetivo exercício de seu cargo; 
11 - cumprir o interstício de dois anos de efetivo exercício, no mesmo 

grau; 
111 - ter recebido duas avaliações satisfatórias de seu desempenho 

individual, desde a sua progressão anterior, nos termos em que 
dispuserem as normas legais pertinentes. 

§ 2° - Nos casos de afastamento por motivo de licença para 
tratamento de saúde, superior a noventa dias, a contagem de 
interstício será suspensa, reiniciando-se quando do retorno do 
servidor, para completar o tempo de que trata este artigo. 

Art. 19 - Promoção é a passagem do servidor público ocupante de 
cargo de provimento efetivo de um nível para o imediatamente 
superior, na mesma carreira a que pertence. 

§ 1 o - Para a concessão da promoção, serão observados os 
seguintes requisitos: 

I - encontrar-se no efetivo exercício do cargo; 
11 - cumprir o interstício de cinco anos de efetivo exercício, no 

mesmo nível; 
111 - ter recebido cinco avaliações satisfatórias de seu desempenho 

individual, desde a sua promoção anterior, nos termos que 
dispuserem as normas legais pertinentes; 

IV - comprovar a titulação mínima exigida. 
§ 2° - Para promoção aos níveis em que a titulação mínima exigida 

seja a pós-graduação "lato sensu", o mestrado ou o doutorado, o 
servidor poderá comprovar, alternativamente, a aprovação em exame 
de certificação ocupacional , realizado pela Secretaria de Estado de 
Educação ou por instituição por ela credenciada, nos termos do 
regulamento. 

§ 3° - O posicionamento do servidor no nível a que fizer jus em 
decorrência da promoção de que trata este artigo se dará no primeiro 
grau subseqüente ao valor do vencimento básico percebido pelo 
servidor no momento da promoção. 

Art. 20 - Após conclusão do estágio probatório, o servidor 
considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de 
ingresso na carreira. 

Art. 21 - A primeira promoção e a segunda progressão somente 
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poderão ocorrer após a conclusão e comprovação de aptidão no 
estágio probatório. 

Art. 22 - Poderá haver progressão ou promoção por escolaridade 
adicional, nos termos de decreto, aplicando-se fator de redução ou 
supressão do interstício necessário, bem como do quantitativo de 
avaliações periódicas de desempenho satisfatórias para fins de 
progressão ou promoção, nas seguintes hipóteses: 

I - formação complementar ou superior àquela exigida para o nível 
do cargo da respectiva carreira em que estiver posicionado, desde 
que relacionada com a natureza e complexidade da respectiva 
carreira; 

li - participação, com avaliação positiva, em atividades de formação 
continuada ou de desenvolvimento profissional promovidas pela 
Secretaria de Estado de Educação ou por instituições por ela 
credenciadas. 

Art. 23 - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no art. 
22 somente poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu 
aproveitamento para fins de concessão de qualquer vantagem 
pecuniária, salvo para concessão do Adicional de Desempenho - ADE. 

Art. 24- Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, 
no período aquisitivo: 

I - sofrer punição disciplinar em que tenha sido: 
a) aplicada pena de suspensão; 
b) exonerado ou destituído, por penalidade, de cargo de provimento 

em comissão ou função gratificada que estiver exercendo. 
11 - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os 

casos previstos como de efetivo exercício nas normas estatutárias 
vigentes e na legislação pertinente às carreiras de que trata esta lei. 

§ 1 o - Nas hipóteses previstas no inciso I deste artigo, o tempo 
anterior transcorrido até o cumprimento da penalidade aplicada não 
poderá ser computado para efeito de integralização do interstício. 

§ 2° - Nas hipóteses previstas no inciso 11 deste artigo, o 
afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de 
promoção e progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior 
ao afastamento, desde que tenha sido concluída a respectiva 
avaliação periódica de desempenho individual. 

Art. 25 - A avaliação periódica de desempenho individual a que se 
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referem arts. 18, 19 e 22 será realizada nos termos da legislação e 
de regulamentos que tratam da avaliação periódica de desempenho 
individual do servidor público estadual. 

Capítulo IV 
Dos Cargos em Comissão e das Gratificações de Função 

Art. 26 - O cargo de Diretor de Escola, de provimento em comissão, 
tem um quantitativo de quatro mil cargos e somente poderá ser 
exercido por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras de 
Professor de Educação Básica e Especialista de Educação Básica. 

§ 1° - Em situações excepcionais o cargo de Diretor de Escola 
poderá ser ocupado por Analista Educacional, habilitado em Inspeção 
Escolar. 

§ 2° - O cargo de Diretor de Escola será exercido em quarenta horas 
semanais de trabalho, em regime de dedicação exclusiva. 

§ 3° - Nas escolas com até quatro turmas, que oferecem apenas a 
educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental , a direção 
será exercida por professor da própria escola na função de 
Coordenador de Escola, sem afastamento da regência, nos termos da 
legislação vigente. 

Art. 27 - O cargo de Secretário de Escola é de provimento em 
comissão, tem um quantitativo de quatro mil cargos e somente poderá 
ser exercido por servidor ocupante de função ou cargo das carreiras 
de Educação Básica, à exceção da carreira de Especialista de 
Educação Básica, em exercício em unidade escolar. 

Parágrafo único - O cargo de Secretário de Escola será exercido 
com carga horária semanal de trinta horas de trabalho. 

Art. 28 - São gratificações de função: 
I - a de Vice-Diretor de Escola, correspondendo a vinte e cinco por 

cento do vencimento básico do servidor; 
li - a de Coordenador de Escola, correspondendo a dez por cento do 

vencimento básico do professor, por turma existente na escola, até o 
máximo de quarenta por cento; 

111- a de Coordenador de Posto de Educação Continuada- PECON-
, correspondendo a vinte por cento do vencimento básico do 
professor. 

Art. 29 - O exercício da função de Vice-Diretor, a que se refere o 
inciso I do art. 28, é restrito a servidor das carreiras de Professor de 
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Educação Básica e Especialista de Educação Básica, devendo o 
servidor cumprir jornada de vinte e quatro horas quando no exercício 
dessa função. 

Parágrafo único - O especialista em educação, no exercício da 
função de Vice-Diretor, cumprirá vinte e quatro horas semanais, 
complementando a carga horária de quarenta horas, quando for o 
caso, no desempenho da sua especialidade, hipótese em que não fará 
jus ao acúmulo de gratificações. 

Art. 30 - As atividades de inspeção escolar serão exercidas por 
servidor ocupante do cargo de Analista Educacional , com habilitação 
em Inspeção Escolar, em regime de dedicação exclusiva, com 
gratificação de cinqüenta por cento do vencimento básico do cargo de 
provimento efetivo. 

Art. 31 - O Profissional de Educação Básica, sujeito à exigência de 
dedicação exclusiva, não pode ocupar outro cargo, emprego ou 
função públicos na União, Estado ou Município. 

Capítulo V 
Da Carga Horária de Trabalho 

Art. 32 - A carga horária semanal de trabalho dos servidores que 
ingressarem em cargos de provimento efetivo das carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica, após a publicação desta lei , será 
de: 

I - vinte e quatro horas, para as carreiras de Professor de Educação 
Básica e Especialista de Educação Básica; 

11 - trinta horas, para as carreiras de Analista de Educação Básica, 
Assistente Técnico de Educação e Auxiliar de Serviços de Educação 
Básica; 

111 - quarenta horas, para as carreiras de Analista Educacional , 
Assistente Técnico Educacional e Assistente da Educação. 

§ 1 o - Fica mantida a jornada de trabalho dos atuais servidores 
ocupantes de cargos de provimento efetivo transformados em cargos 
de provimento efetivo integrantes das carreiras de que trata esta lei. 

§ 2° - A carga horária semanal de trabalho de Professor de 
Educação Básica compreenderá: 

I - dezoito horas destinadas à docência; 
11 - seis horas destinadas a reuniões e outras atribuições e 

atividades específicas do cargo. 
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§ 3° - O Professor de Educação Básica que exerce a docência na 

função de Professor no Núcleo de Educação Tecnológica- NET -, no 
ensino do uso de biblioteca, na recuperação de alunos ou na 
educação de jovens e adultos, na opção semipresencial , cumprirá 
vinte e duas horas semanais na docência e duas horas semanais em 
outras atividades inerentes ao cargo. 

Art. 33 - A carga horária semanal de Professor de Educação Básica 
que, por exigência curricular, exceder as dezoito horas semanais será 
obrigatoriamente assumida pelo professor, com valor adicional 
proporcional ao vencimento básico percebido, enquanto permanecer 
essa situação, não sendo base de cálculo para concessão de 
adicionais por tempo de serviço. 

Parágrafo único - O valor correspondente aos adicionais por tempo 
de serviço que teve como base de cálculo o valor decorrente de aulas 
facultativas ou exigência curricular, concedido nos termos do § 1 o do 
art. 31 da Constituição do Estado, entre 5 de junho de 1998 e 15 de 
julho de 2003, passará a ser percebido a título de vantagem pessoal. 

Capítulo VI 
Da Implantação e Administração da Carreira 

Art. 34 - Os atuais cargos públicos de provimento efetivo dos órgãos 
e entidades que integram o Grupo de Atividades de Educação Básica 
ficam transformados nos cargos públicos de provimento efetivo de que 
trata esta lei , na forma da correlação estabelecida no Anexo 11. 

§ 1 o - Os cargos de provimento efetivo transformados em cargos de 
provimento efetivo integrantes das carreiras dos Profissionais de 
Educação Básica, cujo quantitativo não esteja relacionado nesta lei, 
são considerados extintos, nos termos do inciso XIII do art. 90 da 
Constituição do Estado. 

§ 2° - Ficam extintos na Secretaria de Estado de Educação dois mil 
cento e noventa e sete cargos de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo; dezenove mil trezentos e onze cargos de provimento 
efetivo de Técnico de Nível Médio; cinqüenta e um cargos de 
provimento efetivo de Auxiliar de Enfermagem; vinte e seis cargos de 
provimento efetivo de Laboratarista; quatro mil e vinte e sete cargos 
de provimento efetivo de Tesoureiro Escolar; dois mil cento e sessenta 
e três cargos de provimento efetivo de Assistente de Turno; dois mil e 
setenta e sete cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Biblioteca; 
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quatorze mil quatrocentos e trinta e nove cargos de provimento 
efetivo de Auxiliar de Nível Médio; três mil setecentos e onze cargos 
de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria; dezessete cargos de 
provimento efetivo de Analista da Saúde; vinte e um cargos de 
provimento efetivo de Analista de Agropecuária; dois cargos de 
provimento efetivo de Analista de Atividade Fazendária; cinqüenta e 
oito cargos de provimento efetivo de Analista de Sistemas; três mil 
seiscentos e vinte e nove cargos de provimento efetivo de Técnico de 
Nível Superior; quatro cargos de provimento efetivo de Pesquisador; 
seis cargos de provimento efetivo de Programador Visual ; oitenta e 
oito cargos de provimento efetivo de Analista de Obras Públicas; 
quarenta e três cargos de provimento efetivo de Analista de 
Comunicação Social; cinco mil trezentos e quarenta e nove cargos de 
provimento efetivo de Analista da Educação; cento e vinte cargos de 
provimento efetivo de Analista da Administração, perfazendo um total 
de cinqüenta e sete mil trezentos e trinta e nove cargos de provimento 
efetivo extintos. 

§ 3° - Ficam criados no Anexo I vinte e sete mil setecentos e trinta e 
um cargos de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços de Educação 
Básica - ASB. 

§ 4° - Os cargos de provimento efetivo criados, extintos e 
transformados por esta lei serão identificados em decreto. 

Art. 35 - Os atuais servidores públicos ocupantes dos cargos de 
provimento efetivo do quadro de pessoal dos órgãos e entidades do 
Grupo de Atividades de Educação Básica serão enquadrados na 
estrutura estabelecida no Anexo I, conforme tabelas de correlação 
constantes do Anexo 11 com base no órgão ou entidade de lotação do 
cargo ocupado pelo servidor, bem como sua unidade de exercício. 

§ 1 o - O enquadramento de que trata o "caput" não interferirá no 
direito a que se refere o art. 115 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado acrescido pela 
EC n° 57, de 15 de julho de 2003. 

§ 2° - Os atuais servidores que desejarem optar pelo não-
enquadramento na estrutura das carreiras previstas nesta lei poderão 
fazê-lo no prazo decadencial de noventa dias, contados da data da 
publicação do decreto que estabelecer as regras de posicionamento, 
por meio de requerimento expresso ao Secretário de Estado da 
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Educação. 

§ 3° - Os servidores que manifestarem a opção prevista no parágrafo 
anterior não farão jus às vantagens atribuídas às novas carreiras 
instituídas por esta lei. 

§ 4° - Os cargos de provimento efetivo cujos ocupantes 
manifestarem a opção prevista neste artigo serão extintos com a 
vacância. 

§ 5° - O número de cargos providos pelos servidores integrantes das 
carreiras de que trata esta Lei , acrescido do número de cargos cujos 
servidores fizeram a opção a que se refere o § 2° deste artigo, não 
poderá ultrapassar o quantitativo de cargos previstos no art. 2°. 

§ 6° - O provimento de cargos vagos integrantes das carreiras de 
que trata esta lei somente será permitido até o limite definido no § 5°. 

§ 7° - Para fins do disposto no "caput" considera-se unidade de 
exercício o órgão central , órgãos regionais e unidades escolares dos 
órgãos e entidades integrantes do Grupo de Atividades de Educação 
Básica. 

§ 8° - O quantitativo de cargos efetivos das carreiras de que trata 
esta Lei , constantes do art. 2°, não será reduzido em decorrência da 
opção a que se refere o "caput" deste artigo, bem como da extinção 
prevista no§ 4° deste artigo. 

Art. 36 - As tabelas de vencimento básico das carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica deverão ser estabelecidas e 
aprovadas em lei, atendidas as diretrizes definidas pela lei de política 
remuneratória, observada a estrutura prevista no Anexo I. 

Parágrafo único - As carreiras de que trata esta lei deverão conter 
tabelas de vencimento básico diferenciadas de forma a contemplar as 
jornadas estabelecidas pelos incisos I, 11 e 111 do art. 32, bem como o 
disposto no § 1 o do mesmo artigo. 

Art. 37 As regras de posicionamento decorrentes do 
enquadramento a que se refere o art. 35 serão estabelecidas em 
decreto, após a publicação da lei de que trata o art. 36, e deverão 
abranger critérios que conciliem: 

I - a escolaridade do cargo de provimento efetivo atualmente 
ocupado pelo servidor; 

11 - o tempo de serviço público estadual no cargo de provimento 
efetivo que foi transformado no cargo integrante dessas carreiras; 
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Parágrafo umco Em nenhuma hipótese as regras de 
posicionamento poderão implicar redução da remuneração do cargo 
de provimento efetivo atualmente percebido pelo servidor público. 

Art. 38 - Os atos de posicionamento dos servidores públicos efetivos 
decorrentes do enquadramento de que trata o art. 35 somente 
ocorrerão após a publicação da lei que estabelecer e aprovar as 
tabelas de vencimento básico das carreiras, bem como do decreto a 
que se refere o art. 37. 

§ 1° - Os atos a que se refere o "caput" somente produzirão efeitos 
após sua publicação. 

§ 2° - Enquanto não ocorrer a publicação do posicionamento de que 
trata o § 1°, os servidores públicos ocupantes das carreiras de que 
trata esta lei manterão o mesmo valor de vencimento básico acrescido 
das vantagens previstas na legislação vigente. 

§ 3° - Os atos a que se refere o "caput" serão formalizados por meio 
de resolução conjunta do Secretário de Estado de Educação e do 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão. 

Art. 39 - A função pública a que se refere a Lei no 10.254, de 20 de 
julho de 1990, cujo detentor tiver sido efetivado, terá o cargo 
transformado em cargo integrante de uma das carreiras dos 
Profissionais de Educação Básica, observada a correlação 
estabelecida no Anexo 11. 

§ 1° - Os cargos resultantes da transformação de que trata o "caput", 
decorrentes dos arts. 105 e 106 da Emenda à Constituição Estadual 
no 49, de 13 de junho de 2001 , serão extintos com a vacância. 

§ 2° - Aplicam-se ao servidor a que se refere o "caput'' as regras de 
enquadramento e posicionamento de que tratam os arts. 35 e 37. 

§ 3° - Os detentores de função pública a que se refere a Lei no 
10.254, de 1990, que não tenham sido efetivados, serão enquadrados 
na estrutura das carreiras de que trata esta lei apenas para fins de 
percepção do vencimento básico correspondente ao nível e ao grau 
em que for posicionado, observada a mesma regra de enquadramento 
e posicionamento a que se refere o § 2°, devendo ser mantida a 
expressão "função pública", bem como ser atribuída a mesma 
denominação do cargo em que for posicionado. 
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§ 4° - A função pública de que trata o § 3° se extingue com a 

vacância. 
§ 5° - O quantitativo de cargos, a que se refere o § 1 o deste artigo, e 

de função pública de que trata o § 3° deste artigo é o constante do 
Anexo 111. 

Art. 40 - O atual ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro 
de Magistério, lotado em caráter excepcional no órgão central da 
Secretaria de Estado de Educação e nas suas Superintendências 
Regionais de Ensino, nos termos da Lei no 9.346, de 5 de dezembro 
de 1986, e da Lei no 13.961 , de 27 de julho de 2001 , ou no Conselho 
Estadual de Educação, nos termos da Lei no 9.413, de 2 de julho de 
1987, será enquadrado em uma das carreiras instituídas por esta lei , 
observada a correlação estabelecida para o cargo efetivo que ocupa. 

Art. 41 - O servidor inativo será enquadrado na estrutura da nova 
carreira, na forma da correlação constante do Anexo 11 , apenas para 
fins de percepção do vencimento básico correspondente ao nível e ao 
grau em que for posicionado, assegurando-se 'a ele as regras de 
posicionamento estabelecidas aos servidores desta carreira, levando-
se em consideração para tal fim o cargo ou função em que se deu a 
aposentadoria. 

Parágrafo único - Ao servidor inativo fica assegurado o direito à 
opção de que trata o§ 2° do art. 35 desta lei com as mesmas regras 
estabelecidas ao servidor público efetivo. 

Art. 42 - O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo 
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais que ingressar em 
carreira, de jornada equivalente, dos Profissionais de Educação 
Básica em razão de concurso público posterior à publicação desta lei , 
cujo valor da remuneração de seu cargo efetivo, incluídos adicionais, 
gratificações e vantagens pessoais, for superior ao estabelecido para 
a respectiva carreira instituída por esta lei, poderá perceber a 
diferença a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, 
sujeita exclusivamente à revisão geral da remuneração dos servidores 
estaduais, deduzidas as vantagens a que se refere o art. 118 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado. 

Capítulo VIl 
Das Disposições Finais 
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Art. 43 - Compete à Secretaria de Estado de Educação adotar as 

medidas necessárias para o cumprimento desta lei e, no que couber, 
articular-se com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
para a sua execução. 

Art. 44 - O Poder Executivo regulamentará, no que for necessário, 
as disposições desta lei. 

Art. 45- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO I 

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

1.1 - ESTRUTURA DA CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

* - O Quadro do Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 11.12.2003. 

ANEXO 11 
Tabelas de Correlação 

11. 1 -CARREIRA DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA- PEB 
* - O quadro do Anexo 11 foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 11 .12.2003. 
ANEXO 111 

QUANTITATIVO DE CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO 
PELA EMENDA N° 49/2001 E FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO 

EFETIVADOS 
* - Os quadros do Anexo 111 foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de 11.12.2003. 
Anexo IV 

Atribuições e Atividades Próprias dos Cargos Efetivos que Compõem 
as Classes das Carreiras dos Profissionais de Educação Pública 

1 - Carreira de Professor de Educação Básica 
1.1 - exercer a docência na educação básica, em unidade escolar, 

responsabilizando-se pela regência de turmas ou de aulas, pela 
orientação de aprendizagem da educação de jovens e adultos, pela 
substituição eventual de docente, pelo ensino do uso da biblioteca, 
pela docência em laboratórios de ensino, em salas de recursos 
didáticos, em oficinas pedagógicas, por atividades artísticas de 
conjunto e acompanhamento musical nos Conservatórios Estaduais 
de Música e pela recuperação de alunos com deficiência de 
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aprendizagem. 

1.2 - participar do processo que envolve o planejamento, 
elaboração, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico e do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional 
da escola; 

1.3 - participar da elaboração do calendário escolar; 
1.4 - exercer atividade de coordenação pedagógica de área de 

conhecimento específico, nos termos do regulamento; 
1 .5 - atuar na elaboração e implementação de projetos educativos 

ou como docente em projeto de formação continuada de educadores, 
na forma do regulamento; 

1 .6 - participar da elaboração e implementação de projetos e 
atividades de articulação e integração da escola com as famílias dos 
educandos e com a comunidade escolar; 

1.7 - participar de cursos, atividades e programas de capacitação 
profissional, quando convocado ou convidado; 

1.8 - acompanhar e avaliar sistematicamente seus alunos durante o 
processo de ensino-aprendizagem. 

1.9 - realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados e das 
atividades realizadas. 

1.1 O - promover e participar de atividades complementares ao 
processo da sua formação profissional. 

1 .11 - exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei 
e no regimento escolar, que integram o plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola. 

2. Carreira de Especialista de Educação Básica 
2.1 - exercer em unidade escolar a supervisão do processo didático 

como elemento articulador no planejamento, acompanhamento, 
controle e avaliação das atividades pedagógicas conforme o plano de 
desenvolvimento pedagógico e institucional da unidade escolar; 

2.2 - atuar como elemento articulador das relações interpessoais 
internas e externas da escola envolvendo os profissionais, os alunos, 
seus pais e a comunidade; 

2 .3 - planejar, executar, coordenar cursos atividades e programas 
internos de capacitação profissional e treinamento em serviço; 

2.4 - participar da elaboração do calendário escolar; 
2.5 - participar e/ou coordenar as atividades do Conselho de Classe; 
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2.6 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei 

e no regimento escolar que integram o plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola. 

2.7 - exercer, em trabalho individual ou em grupo, a orientação, o 
aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação 
geral e na sondagem de suas aptidões específicas; 

2.8 - atuar como elemento articulador das relações internas na 
escola e externas com as famílias dos alunos, comunidade e 
entidades de apoio psicopedagógicos e como ordenador das 
influências que incidam sobre a formação do educando; 

2 .9- exercer atividades de apoio à docência; 
2 .1 O - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e 

no regimento escolar que integram o plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola. 

3 . Carreira de Analista de Educação Básica 
3.1 - exercer sua atividade profissional no âmbito de unidade escolar 

• • - I em que esteJa prev1sta sua atuaçao; 
3.2 - participar do processo que envolve o planejamento, a 

elaboração, execução e avaliação do plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola; 

3.3 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta lei e 
no regimento escolar que integram plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola. 

4. Carreira de Assistente Técnico de Educação Básica 
4 .1 - exercer suas atividades em unidade escolar participando do 

processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a 
avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 
escola; 

4.2 - organizar e manter atualizados, cadastros, arquivos, fichários, 
livros e outros instrumentos de escrituração da escola relativos aos 
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos; 

4.3 - organizar e manter atualizado o sistema de informação legais e 
regulamentares de interesse da escola; 

4.4 - redigir ofícios, exposição de motivos, atas e outros 
expedientes; 

4.5 - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para 
elaboração de informações estatísticas; 
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4.6 - realizar trabalhos de digitação e mecanografia; 
4.7 - realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, 

registro e arquivamento de documentos e formulários; 
4.8 - atender, orientar e encaminhar a clientela; 
4.9 - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em 

biblioteca escolar e sala de multimeios; 
4.1 O - auxiliar no cuidado e distribuição de material esportivo, de 

laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; 
4.11 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta Lei 

e no regimento escolar que integram plano de desenvolvimento 
pedagógico e institucional da escola. 

5 . Carreira de Assistente Técnico Educacional 
5.1 exercer suas atividades no órgão central e nas 

Superintendências Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de 
Educação, na Fundação Helena Antipoff, na Fundação Educacional 
Caio Martins e no Conselho Estadual de Educação, participando do 
processo que envolve o planejamento, a elaboração, a execução e a 
avaliação do plano de desenvolvimento pedagógico e institucional da 
escola; 

5.2 - organizar e manter atualizados, cadastros, arquivos, fichários, 
livros e outros instrumentos de escrituração da escola relativos aos 
registros funcionais dos servidores e à vida escolar dos alunos; 

5.3 - organizar e manter atualizado o sistema de informação legais e 
regulamentares de interesse da escola; 

5.4 - redigir ofícios, exposição de motivos, atas e outros 
expedientes; 

5.5 - coletar, apurar, selecionar, registrar e consolidar dados para 
elaboração de informações estatísticas; 

5.6 - realizar trabalhos de digitação e mecanografia; 
5.7 - realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, classificação, 

registro e arquivamento de documentos e formulários; 
5.8 - atender, orientar e encaminhar a clientela; 
5.9 - auxiliar na organização, manutenção e atendimento em 

biblioteca escolar e sala de multimeios; 
5.1 O - auxiliar no cuidado e distribuição de material esportivo, de 

laboratórios, de oficinas pedagógicas e outros sob sua guarda; 
5.11 - exercer outras atividades previstas no regulamento desta Lei 
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pedagógico e institucional da escola. 

6. Carreira de Analista Educacional 
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6.1 - exercer atividade profissional específica em nível superior de 
escolaridade nos setores pedagógico e administrativo no campo da 
educação, no órgão central e nas Superintendências Regionais de 
Ensino da Secretaria de Estado de Educação, na Fundação Helena 
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho 
Estadual de Educação 

6.2 - elaborar, analisar e avaliar planos, programas e projetos 
pedagógicos; 

6 .3 - coordenar, acompanhar, avaliar e redirecionar a execução de 
propostas educacionais; 

6.4 - elaborar normas, instruções, orientações para aplicação da 
legislação relativa a programas e currículos escolares e à 
administração de pessoal, material , patrimônio e serviços; 

6 .5 - elaborar, executar, acompanhar projetos de capacitação de 
pessoal e treinamentos operacionais nos vários âmbitos de atuação; 

6.6 - proporcionar assistência técnica na elaboração de instrumentos 
de avaliação do processo educacional ; 

6.7 - elaborar programas, provas e material instrucional para o 
ensino fundamental e médio; 

6.8 - realizar pesquisas e estudos que subsidiem a proposta de 
polfticas, diretrizes e normas educacionais; 

6 .9- participar da elaboração de planejamentos ou propostas anuais 
de atividades do setor ou órgão em que atua; 

6.1 O - organizar e produzir dados e informações educacionais; 
6.11 - elaborar e acompanhar a execução de reforma, ampliação 

e/ou construção da rede trsica de atendimento; 
6.12 - realizar trabalhos de escrituração contábil , cálculo de custos, 

perícias, previsões, levantamento, análise e revisão de balanços e 
demonstrativos, execução orçamentária e movimentação de contas 
financeiras e patrimoniais; 

6.13 - emitir pareceres e relatórios sobre assuntos financeiros e 
contábeis; 

6.14 - exercer a inspeção escolar que compreende: 
a) orientar, prestar assistência e controlar o processo administrativo 
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b) orientar a organização dos processos de criação, autorização de 
funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito de 
sua área de atuação; 

c) assegurar a regularidade do funcionamento das escolas, em 
todos os seus aspectos; 

d) responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de informações 
entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central da SEE; 

6.15 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza do 
cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a 
política pública educacional. 

7. Carreira de Assistente da Educação: 
7.1 - exercer atividade profissional no campo da educação, em 

unidade escolar, no órgão central e nas Superintendências Regionais 
de Ensino da Secretaria de Estado de Educação, na Fundação Helena 
Antipoff, na Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho 
Estadual de Educação; 

7.2 - organizar e manter atualizados registros funcionais individuais 
de servidores; 

7.3- realizar trabalhos de digitação e mecanografia; 
7.4 - interpretar e aplicar normas relacionadas com a administração 

de pessoal , material , patrimônio e serviços gerais; 
7.5 - redigir ofícios, exposição de motivos, relatórios , atas e outros 

expedientes; 
7 .6 - executar tarefas específicas de preparação de pagamento de 

pessoal; 
7.7 preparar certidões, atestados, informações e outros 

documentos pertencentes à sua área de atuação; 
7.8 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza do 

cargo, previstas na regulamentação aplicável e de acordo com a 
política pública educacional. 

8. Carreira de Auxiliar de Serviços de Educação Básica 
8.1 - exercer atividade no campo da zeladoria em unidade escolar, 

no órgão central e nas Superintendências Regionais de Ensino da 
Secretaria de Estado de Educação, na Fundação Helena Antipoff, na 
Fundação Educacional Caio Martins e no Conselho Estadual de 
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Educação; 

8.2 - realizar trabalhos de limpeza e conservação de locais e de 
utensílios sob sua guarda, zelando pela ordem e higiene em seu setor 
e trabalho; 

8.3 - realizar trabalhos de movimentação de móveis, utensílios, 
aparelhos, correspondência e de documentos diversos; 

8.4 relacionar, orçar, requisitar materiais e instrumentos 
necessários à execução de seu trabalho; 

8.5 - preparar e distribuir alimentos, mantendo limpo e em ordem o 
local, zelando pela adequada utilização e guarda de utensílios e 
gêneros alimentícios; 

8.6 - realizar pequenos reparos de alvenaria, marcenaria, pintura, 
eletricidade, instalações hidráulicas e de móveis e utensílios; 

8.7 - executar serviços simples de jardinagem e agropecuária e 
atividades afins; 

8.8 - dirigir veículos de passageiros e carga; 
8.9 - manter os veículos e máquinas em condição de conservação e 

funcionamento, providenciando consertos, abastecimento, 
lubrificação, limpeza e efetuar pequenos reparos mecânicos; 

8.1 O realizar trabalhos de protocolo, preparo, seleção, 
classificação, registro , coleção e arquivamento de processos, 
documentos, fichas; 

8.11 - efetuar levantamentos, anotações, cálculos, registros simples 
de natureza contábil ; 

8.12 - examinar processos e expedientes avulsos, redigir 
informações de rotina , atender partes; 

8. 13 - efetuar controle de estocagem, transporte e abastecimento de 
material; 

8.14 - operar PABX, efetuando ligações internas e externas, locais , 
interurbanas e internacionais; 

8.15 - identificar defeitos nos aparelhos, providenciando reparos 
necessários; 

8.16 - executar outras atividades compatíveis com a natureza do 
cargo previstas em regulamento." 

- 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 . 
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* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Lúcio Urbano Silva Martins, Secretário de Defesa Social, 

solicitando que esta Casa indique representantes, titular e suplente, 
para compor o Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública. 

Do Sr. José Adércio Leite Sampaio, Procurador-Chefe do Ministério 
Público Federal , indicando o Sr. Tarcísio Humberto Parreiras 
Henriques Filho para compor, como representante do Ministério 
Público, a Comissão Especial dos Aeroportos. (- À Comissão Especial 
dos Aeroportos.) 

Do Sr. Rodrigo de Castro, Chefe de Gabinete do Secretário de 
Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao 
Requerimento n° 1. 796/2003, da Comissão de Administração Pública. 

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete do Secretário da 
Educação, prestando informações relativas ao Requerimento n° 
3.167/2003, da Comissão de Educação. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado (2), prestando informações relativas aos 
Requerimentos n°s 1 .410/2003, do Colégio de Uderes, e 1 .671 /2003, 
do Deputado Dimas Fabiano e outros. 

Do Sr. João Alves Filho, Chefe do Escritório Regional do IBAMA em 
Governador Valadares, prestando informações a respeito de 
requerimento da Comissão de Meio Ambiente encaminhado por meio 
do Ofício n° 2.425/2003/SGM. 

Do Sr. Cezar Miola, Presidente da Associação Nacional do 
Ministério Público de Contas, encaminhando comentários a respeito 
da Proposta de Emenda à Constituição n° 57/2003 e do Projeto de Lei 
Complementar n° 38/2003. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à 
Constituição no 57/2003 e ao Projeto de Lei Complementar no 
38/2003.) 

Dos Srs. José Rômulo da Costa e Vailton Silva, respectivamente 
Tabeliães Substitutos dos Cartórios de Paz e Notas do Distrito de 
Senador Melo Viana, Município de Coronel Fabriciano, e do Distrito de 
Barra Alegre, Município de lpatinga, prestando informações relativas a 
requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por 
meio do Ofício no 3.250/2003/SGM. 

Da Sra. Gilse Cosenza, da Comissão de Anistiados, solicitando a 
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aprovação de emenda ao orçamento apresentada pelo Bloco PT-
PCdoB com vistas ao pagamento de indenização às vítimas de tortura 
no período da ditadura militar. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
1.116/2003.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber propos1çoes e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .295/2003 
Institui a Semana Estadual de Transplantes de Órgãos e dá outras 

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

Órgãos. 
Parágrafo único - A semana prevista no "caput" deste artigo será a 

segunda semana do mês de setembro. 
Art. 2° - O § 1 o do art. 3° da Lei no 12.306, de 23 de setembro de 

1996, deverá coincidir com esta lei. 
Art. 3° - O Poder Executivo providenciará a divulgação e 

operacionalização da programação a ser desenvolvida, a cada ano. 
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: O projeto de lei em tela visa definir a segunda semana 

do mês de setembro como a Semana Estadual de Transplante de 
Órgãos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a 
necessidade e a importância da doação de órgãos e sobre a melhoria 
da qualidade de vida dos pacientes transplantados. 

Incluem-se também nessa semana reflexões e discussões sobre o 
tema nas escolas públicas estaduais de 1 o e 2° graus, conforme 
consta da Lei no 12.306, de 23/9/96. 

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 
dos nobres pares. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.296/2003 
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Claudiense do 

Município de Cláudio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Esporte Clube 

Claudiense, com sede no Município de Cláudio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A entidade de que trata o projeto de lei em tela, 

fundada em 25/ 11 /22, atende a todos os requisitos da Lei n° 12.972, 
de 27/7/98. 

O Esporte Clube Claudiense tem como objetivos e finalidades 
estatutárias a difusão do civismo e da cultura física, principalmente por 
meio da prática do futebol amador, e a realização de reuniões de 
caráter sociocultural. 

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 
dos nobres pares. 

- 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° 1.297/2003 
Autoriza o Poder Executivo a implantar o Serviço Social nas escolas 

da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o serviço social 

nas escolas da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - O serviço social na área de que trata o art. 1 o tem por 

finalidade: 
I - realizar pesquisa de naturezas sócio-econômica e familiar para 

caracterização da população escolar; 
11 - elaborar e executar programas de orientação sociofamiliar, 

visando a prevenir a evasão escolar e melhorar o desempenho e 
rendimento do aluno e sua formação para o exercício da cidadania; 
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111 - propor, executar e avaliar programas de orientação 

sociofamiliar que atendam às demandas sócio-econômicas e culturais 
da comunidade escolar; 

IV - participar na elaboração de programas que visem a prevenir a 
violência, o uso de drogas e o alcoolismo e de informações sobre 
doenças infecto-contagiosas e demais questões de saúde pública; 

V - priorizar ações junto as famílias, dirigidas à melhoria de 
qualidade de vida; 

VI - articular com instituições públicas, privadas, assistenciais e 
organizações comunitárias locais, com vistas ao encaminhamento de 
pais e alunos para atendimento de suas necessidades; 

VIl - elaborar e desenvolver programas específicos nas escolas 
onde existem classes especiais; 

VIII - empreender e executar as demais atividades pertinentes ao 
serviço social, previstas pelos arts. 4° e 5° da Lei no 8.662, de 7 de 
junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá 
outras providências. 

Parágrafo único - As ações do serviço social na educação serão 
desenvolvidas de forma interdisciplinar e integrada as demais políticas 
setoriais, visando a compreender e mediar os aspectos econômicos, 
sociopolíticos e culturais da realidade social que interferem nas 
relações da comunidade escolar. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
noventa dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de novembro de 2003. 
André Quintão 
Justificação: Discutir a contribuição do serviço social para a garantia 

deste direito, nos remete obrigatoriamente a temas que atravessam a 
realidade social, política, econômica e cultural , mas que nem sempre 
são identificados no dia-a-dia da escola e por muitas vezes ficam ao 
largo das políticas educacionais. 

Dada a complexidade da realidade social e a crescente percepção 
de que a escola está inserida neste processo, é necessário aprofundar 
essa relação através de discussões que coloquem a função social da 
escola e que venham aproximar a família do contexto escolar. Os 
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altos níveis de pobreza e m1sena que atingem a população 
brasileira se expressam das mais diferentes formas. O processo 
educacional não está alheio a isso, ou seja, o sistema de ensino 
também se constitui em um espaço de concretização dos problemas 
sociais. No atual contexto brasileiro, o sistema de ensino, além de se 
mostrar "insuficiente" no que se refere à quantidade de vagas para o 
atendimento dos alunos, enfrenta o grande desafio da "melhoria" de 
sua qualidade. As estatísticas tem demonstrado que, em algumas 
regiões do País, 60% dos alunos que iniciam seus estudos não 
chegam a conclui a aa série do ensino fundamental, ou seja, não 
concluem a segunda etapa da Educação Básica. 

O baixo rendimento, desinteresse pelo aprendizado e evasão 
escolar, entre outros motivos, têm sido citados como as grandes 
dificuldades de avanço desses alunos. As mais diferentes literaturas 
têm demonstrado que esses indicadores não se constituem em fatores 
exclusivos da escola, e sim fatores que estão aliados a outras formas 
de expressão dos problemas de âmbito social enfrentados pelo 
educando e por sua família. O enfrentamento desses problemas 
constitui-se no grande desafio do sistema de ensino público brasileiro, 
pois se é responsabilidade e dever do Estado prover a educação 
pública, garantindo o acesso e a permanência do aluno na Escola, 
conseqüentemente faz parte de sua competência dotar o sistema da 
infra-estrutura necessária para que seja assegurada a efetivação 
desse direito. 

Apesar de a escola ser um dos principais equipamentos sociais, 
podemos identificar ainda um número pequeno e até tímido de 
profissionais do serviço social atuando; no entanto, identifica-se que a 
área de educação se tem constituído em mais um importante espaço 
de atuação do assistente social. 

O serviço social no âmbito educacional tem a possibilidade de 
contribuir para a realização de diagnósticos sociais, indicando 
possíveis alternativas à problemática social vivida por muitas crianças 
e adolescentes, o que refletirá na melhoria das suas condições de 
enfrentamento da vida escolar. Terá, também, entre suas relevantes 
funções , a atribuição de analisar e diagnosticar as causas dos 
problemas sociais detectados em relação aos alunos, nas escolas 
freqüentadas por estes, objetivando atuar nestas questões 
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preventivamente, de forma a resolvê-las ou atenuá-las. 

A contribuição do serviço social consiste em identificar os fatores 
sociais, culturais e econômicos que determinam os processos que 
mais afligem o campo educacional no atual contexto, tais como: 
evasão escolar, o baixo rendimento escolar, atitudes e 
comportamentos agressivos, de risco, etc. Essas são questões de 
grande complexidade e precisam necessariamente de intervenção 
conjunta, seja por diferentes profissionais (educadores, assistentes 
sociais, psicólogos, entre outros), seja pela família e seja por 
dirigentes governamentais, possibilitando conseqüentemente uma 
ação mais efetiva. 

Outra contribuição fundamental a ser dada pelo profissional de 
serviço social está especialmente vinculada a proporcionar o devido 
encaminhamento dos estudantes aos serviços sociais e assistenciais, 
que muitas vezes são necessários aos alunos da rede pública que 
apresentam dificuldades financeiras, contribuindo para a efetivação do 
seu direito à educação. 

Assim, demonstra-se a importância de o assistente social 
(profissional do serviço social) integrar a equipe de ensino da área de 
educação, pois poderemos contribuir para a melhoria das condições 
da constituição do direito à educação pública, atuando principalmente 
no processo de inclusão social de crianças e adolescentes em idade 
escolar. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .298/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Cultura de 

Ouro Branco - AACOB -, com sede no Município de Ouro Branco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da 

Cultura de Ouro Branco - AACOB - , com sede no Município de Ouro 
Branco. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2003. 
Padre João 
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Justificação: A Associação Amigos da Cultura de Ouro Branco é 

uma entidade beneficente, sem fins lucrativos. Fundada em 8/4/97, 
tem por finalidade promover atividades artísticas, culturais , 
educacionais, beneficentes e assistenciais do Município de Ouro 
Branco. Promove ainda a preservação e a restauração dos 
monumentos históricos tombados pelo município, pelo Estado e pela 
União, resgatando as festas tradicionais de Ouro Branco e 
desenvolvendo o turismo na região. 

O processo que objetiva declarar de utilidade pública a entidade está 
de acordo com 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. 

- 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° 1.299/2003 
Declara de utilidade pública a Renovação Carismática Católica, 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 Renovação 

Carismática Católica, 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, 30 de setembro de 2003. 
Célio Moreira 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública a Renovação Carismática Católica, entidade civil sem fins 
lucrativos que tem por finalidade divulgar a palavra de Deus e a 
vivência desta no mundo e congregar iniciativas comunitárias 
(religiosas, sociais, culturais e filantrópicas) da Igreja Católica 
Apostólica Romana. 

A Associação em questão funciona regularmente há mais de dois 
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem, 
conforme consta em atestado de funcionamento. 

Por ser justo, peço a aprovação deste projeto de lei. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

...____---0--------' 



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° 1 .300/2003 
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Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Assis 
Chateaubriand do Vale do Jatobá. 

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

Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2003. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: Constituem tema comum entre as pessoas de qualquer 

faixa etária ou posição sócio-econômica as dificuldades do dia-a-dia, 
ou seja, da sobrevivência. 

A pessoa, no sentido isolado do termo, não só se individualiza como 
faz recrudescer o processo do viver. A comunidade, na essência da 
vivência em conjunto, faz diminuir esse processo e potencializa a 
sobrevivência. 

Nessa linha de pensamento é que, há mais de três décadas - para 
sermos precisos, em 9n/68 -, foi fundado o Conselho Comunitário 
Assis Chateaubriand do Vale do Jatobá. 

Os instrumentos de criação foram registrados no Serviço de Registro 
das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, no livro A-12, sob o 
n°1 0.989 em 11 /1 0/69. 

Do Estatuto do Conselho constam, entre outras, as seguintes 
finalidades: 

- união de esforços e mobilização de recursos; 
- solução dos problemas que afetam a comunidade; 
- dinamização das entidades existentes; 
- incentivo de atividades artísticas, culturais e de lazer; 
- prática de atividades esportivas; 
- assistência ao menor e ao adolescente. 
As ações do Conselho são inteiramente gratuitas, e todos os 

recursos recebidos são empregados tendo em vistas suas finalidades, 
em prol da comunidade. Os seus dirigentes não são remunerados, e 
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existem atestados comprovando sua idoneidade. 

Do ponto de vista material , sobejam razões para o reconhecimento 
da entidade como de utilidade pública. 

No campo formal são apresentados e, portanto, cumpridos todos os 
requisitos legais. 

Pelo exposto, conclamo os nobres parlamentares a que emprestem 
o seu zeloso e imprescindível apoio para aprovar este projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, 
c/c o art. 1 03, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 1.301/2003 
Declara de utilidade pública o Dispensário São Vicente de Paulo, 

com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Dispensário São 

Vicente de Paulo, com sede no Município de Patos 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, 4 de dezembro de 2003. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: O Dispensário São Vicente de Paulo, com sede em 

Patos de Minas, é uma entidade civil sem fins lucrativos, de caráter 
assistencial e com tempo de funcionamento ilimitado. Destaca-se 
entre as finalidades da entidade a prática da caridade cristã pela 
assistência social às pessoas e famílias carentes, especialmente no 
fornecimento de alimentos, remédios, roupas, etc. Para promover a 
dignidade e a integridade dos mais humildes, o Dispensário São 
Vicente de Paulo não presta apenas assistência social, mas também 
espiritual àqueles que dela necessitam. 

A referida entidade, registrada no Conselho Nacional de Assistência 
Social, funciona regularmente há mais de 40 anos, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo 
exercício de suas funções. 

Considerando-se a importância dos serviços filantrópicos prestados 
pelo Dispensário São Vicente de Paulo, espero contar com o apoio 
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 
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ele o art. 103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1 .302/2003 
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Institui o dia 29 de novembro como Dia Estadual do Acupunturista. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituído o Dia Estadual do Acupunturista, a ser 

celebrado, anualmente, no dia 29 de novembro, em todo o Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, dezembro de 2003. 
Jô Moraes 
Justificação: O projeto de lei em exame tem o objetivo de instituir o 

Dia Estadual do Acunputurista, profissão devidamente reconhecida 
pelo Ministério do Trabalho. Sempre presente em nosso Estado, a 
primeira Liga de Pesquisa e Atendimento em Acupuntura de todas as 
Américas foi fundada em 29/11 /1904, em Belo Horizonte. Atualmente, 
Minas Gerais abriga cerca de 40 mil profissionais, que desejam fazer 
das comemorações do dia que se pretende instituir uma data de 
conscientização e alerta da importância dessa profissâo. 

A acupuntura originou-se na China, e, ao longo de 30 séculos, foram 
se incorporando enormes experiências práticas e técnicas a essa 
medicina: a etiologia, a fisiopatologia, o diagnóstico e o tratamento, 
escritos em centenas de livros. 

Visando ao aperfeiçoamento dessa medicina milenar o governo da 
China incentivou o estudo de mestres da medicina tradicional chinesa 
(acupuntura e fitoterapia) a freqüentar os cursos médicos nas 
faculdades de medicina convencional , a partir da década de 50. E 
também fazia a promoção do curso de acupuntura para os médicos 
convencionais. 

Simultaneamente, desde aquela época incentivaram-se as 
pesquisas experimentais em modelos animais, nos pacientes, além de 
pesquisa clínica. 

Assim, a acupuntura seguiu por um campo científico e mais 
respeitado, salvando-se da decadência e do descrédito gerais, noção 
influenciada por "mestres" tradicionalistas e místicos. 

Desde então, naquele pafs, a acupuntura só pode ser praticada por 
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médicos, e sua aprendizagem somente será feita nas faculdades 
de medicina tradicional e nos hospitais ligados a esta, abrindo novos 
horizontes de tratamento e inovações, tais como: 

1 - usada em traumas, como auxiliar em anestesia e em pacientes 
que fazem uso de quimio ou radioterapia , etc; 

2 - associação da acupuntura com o uso do remédio alopático ou 
fitoterápico; 

3 - avaliação de eficácia da acupuntura em cada patologia e suas 
limitações; 

4 - inclusão de métodos de diagnósticos da medicina convencional 
de melhor precisão; 

5 - melhores opções de escolha de pontos e de combinações de 
métodos variantes de acupuntura. 

6 - desenvolvimento de equipamentos que acrescentam a eficácia 
da acupuntura com o rigor científico e médico. 

7 - realização constante de eventos científicos em busca de 
intercâmbio de conhecimentos na área de acupuntura ou com outras 
especialidades médicas. 

Por isso, a acupuntura da China é a única com sistema educacional , 
pesquisa e tratamento assistencial completos, como qualquer outra 
área médica. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para o 
aprimoramento e posterior aprovação desta matéria. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.052/2003, da Deputada Ana Maria Resende, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a Sra. Zezé Colares pelo 
recebimento do prêmio Melhores de Hoje. (- À Comissão de 
Educação.) 

N° 2 .053/2003, do Deputado Chico Simões, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à comunidade do Município de 
Jaguaraçu pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. 

N° 2.054/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de lpuiuna pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. 

N° 2.055/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
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formulada manifestação de aplauso ao Sindicato dos Professores 
do Estado de Minas Gerais - SIMPRO-MG - pelo transcurso do 71 o 

aniversário de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2 .056/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à TV Alterosa pelo transcurso do 
42° aniversário de sua fundação.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 2.057/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao SENAC por seus 58 anos de 
fundação, a serem comemorados em 10/1/2004. (- À Comissão de 
Turismo.) 

N° 2.058/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Paróquia São José por seus 
104 anos de fundação, a serem comemorados em 2/2/2004. (- À 
Comissão de Educação.) 

N° 2.059/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Associação Comercial , 
Industrial e Agropecuária de Corinto - ACIAC - por seus 46 anos de 
fundação, a serem comemorados em 22/2/2004. 

N° 2.060/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Skal Club de Belo Horizonte 
pelas comemorações do 41 o aniversário de sua fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Turismo.) 

N° 2.061 /2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. José Geraldo Ferreira 
Gonçalves pelos relevantes serviços prestados à sociedade 
uberabense como professor da Faculdade de Medicina do Triângulo 
Mineiro. 

N° 2.062/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Hipólito de Almeida pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade uberabense como 
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. 

N° 2.063/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Sr. Pierrito Castro e Silva 
pelos relevantes serviços prestados à sociedade uberabense como 
professor da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 
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N° 2.064/2003, da Deputada Marília Campos, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a recém-eleita diretoria do 
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. (- À Comissão de 
Saúde.) 

N° 2 .065/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulada 
manifestação de aplauso ao Instituto Esther Valério , do Município de 
Pitangui, pelo recebimento do Prêmio Rodrigo Franco de Andrade. (-
À Comissão de Educação.) 

N° 2.066/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas a que 
sejam tomadas providências para agilizar a investigação do 
assassinato de Kelly Rayane Silva, no Município de Araguari. 

N° 2.067/2003, do Deputado Weliton Prado, solicitando seja 
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que sejam 
tomadas providências para agilizar a investigação do assassinato de 
Kelly Rayane Silva, no Município de Araguari. (- Distribuídos à 
Comissão de Segurança Pública.) 

N° 2.068/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que sejam 
construídas escolas estaduais nos Bairros Manoel Mendes, Elza Amuí 
e Lourdes e no Conjunto Uberaba I, todas no Município de Uberaba. (-
À Comissão de Educação.) 

N° 2.069/2003, do Deputado Fahim Sawan, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que sejam 
tomadas providências para a criação de uma campanha de prevenção 
e controle do câncer de próstata. (-À Comissão de Saúde.) 

N° 2 .070/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao IGAM, à EMATER e à RURALMINAS com 
vistas a uma ação que vise ao manejo integrado das sub-bacias 
hidrográficas da Serra do Espinhaço. 

N° 2.071 /2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Instituto Estadual de Florestas - IEF -, com 
vistas à realização de ações de fiscalização nos maciços florestais 
plantados do vale do Jequitinhonha, para avaliação dos impactos 
ambientais desses empreendimentos. 

N° 2.072/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo à Gerência Regional de Minas Gerais do IBAMA 
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com vistas à implantação da Reserva Biológica da Mata Escura de 
acordo com o projeto original. 

N° 2.073/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM 
-, com vistas à intensificação das ações de fiscalização nos 
empreendimentos minerários na região de Medina, vale do 
Jequitinhonha. (-Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 2.074/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
regulamentação da Lei no 13.456, de 12/1 /2000, que dispõe sobre a 
utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado para o 
cultivo de hortas comunitárias. 

N° 2.075/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Agrário com 
vistas à concessão de financiamento pelo Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF. (- Distribuídos à 
Comissão de Política Agropecuária.) 

N° 2.076/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da Polícia Militar com 
vistas à transformação da unidade da Polícia Militar em Ribeirão das 
Neves em um batalhão.(- À Comissão de Segurança Pública.) 

N° 2.077/2003, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso ao Sr. João Miguel Mansur, 
Presidente da Empresa Unida Mansur, pelo pioneirismo no transporte 
rodoviário de passageiros no Estado.(- À Comissão de Transporte. ) 

N° 2 .078/2003, da Comissão de Participação Popular, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Planejamento e Gestão com 
vistas à inclusão do impacto provocado pelo Programa Minas Sem 
Fome - Programa 382, do PPAG - na segurança alimentar das 
comunidades atendidas, na sistemática de acompanhamento e 
avaliação desse Programa. (- À Comissão do Trabalho.) 

N° 2.079/2003, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulada 
manifestação de repúdio ao Decreto no 413/2003, do Prefeito Élcio 
Berti, de Bocaiúva do Sul, PR, que proíbe a concessão, nesse 
Município, de moradia e permanência fixa a todo elemento ligado à 
classe dos homossexuais. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 2.080/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
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sejam solicitadas ao Presidente do Conselho do Contribuinte da 
Secretaria da Fazenda informações sobre a mudança de posição do 
Conselheiro José Luiz Ricardo em votação relacionada ao Processo 
PT A/AI: 01.0001136819/99 - Capril Cooperativa Agropecuária dos 
Produtores Rurais de lturama Ltda. 

N° 2.081 /2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
sejam solicitadas ao Presidente do Conselho do Contribuinte da 
Secretaria da Fazenda cópias das decisões referentes ao Processo 
PTAIAI: 01.0001136819/99. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 2.082/2003, da Comissão de Administração Pública, pleiteando 
seja solicitado ao Secretário da Fazenda que ponha fim ao processo 
fiscal contra a Capril Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais 
de lturama Ltda. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Deputado José Milton, solicitando seja realizado ciclo de debates 
sobre a reforma do Judiciário.(- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Paulo Piau, solicitando que os Deputados e Deputadas 
Alberto Bejani, Alberto Pinto Coelho, Alencar da Silveira Jr., Ana Maria 
Resende, André Quintão, Antõnio Andrade, Antônio Carlos Andrada, 
Antônio Júlio, Arlen Santiago, Biel Rocha, Bonifácio Mourão, Carlos 
Pimenta, Cecília Ferramenta, Chico Rafael, Chico Simões, Dalmo 
Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Dimas Fabiano, Dinis Pinheiro, Domingos 
Sávio, Doutor Ronaldo, Durval Ângelo, Elmiro Nascimento, Ermano 
Batista, Fahim Sawan, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, 
Jô Moraes, José Henrique, Doutor Viana, Leonardo Moreira, Leonardo 
Quintão, Leonídio Bouças, Luiz Humberto Carneiro, Márcio Passos, 
Maria Olívia, Maria Tereza Lara, Mauri Torres, Mauro Lobo, Miguel 
Martini, Neider Moreira, Olinto Godinho, Paulo Cesar, Paulo Piau, 
Rêmolo Aloise, Ricardo Duarte, Roberto Carvalho, Rogério Correia, 
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, Sidinho do Ferrotaco, 
Wanderley Ávila , Weliton Prado e Zé Maia, membros da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais - FRENCOOP-MG -, 
sejam considerados co-autores do Projeto de Lei n° 273/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 273/2003.) 

Da Comissão de Administração Pública, solicitando seja designada 
comissão de Deputados para se reunir com o Governador do Estado 
com a finalidade de tratar da matéria tributária e fiscal no Estado. 

Da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
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encaminhado à Procuradoria-Geral desta Casa, para análise e 
parecer, o ofício do Secretário da Fazenda em que se justifica pela 
ausência em reunião dessa Comissão, em 3/12/2003. 

Da Comissão de Participação Popular, solicitando, em atendimento 
à Proposta de Ação Legislativa n° 93/2003, seja realizado debate 
sobre a situação dos barramentos de Setúbal e Santa Rita. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão 
de Participação Popular e do Deputado Célio Moreira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

Especial da Santa Casa de Belo Horizonte, das Comissões de Política 
Agropecuária e do Trabalho e dos Deputados Wanderley Ávila e 
Domingos Sávio. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues* - Utilizaremos esta tribuna para 

dizer como está nossa segurança pública. Pessoas que deveriam 
contribuir para a segurança pública, como os agentes públicos, 
pessoas preparadas para ocupar um cargo público e para atuar dentro 
da transparência, da legalidade, da obediência à lei que os rege e que 
nos rege, quer sejam Prefeitos, quer Vereadores, quer Deputados, 
não têm procedido dessa forma. 

Lerei ofício encaminhado à Promotora de Justiça da Comarca de 
Presidente Olegário, em 13/8/2003. (- Lê:) 

"Exma. Sra., com meus cordiais cumprimentos, solicito a V. Exa. 
atenção à situação que passo a apresentar, referente à conduta do Sr. 
lnocênio Uno da Silva, Vereador no Município de Lagoa Grande, 
Minas Gerais, pertencente a esta comarca. 

Segundo informações, o mencionado Vereador tem-se desentendido 
freqüentemente com os policiais militares lotados naquela localidade, 
em razão de ter sido detido durante uma operação policial em que 
teria desacatado os servidores policiais. 

Em anexo, encaminho relatórios e boletins de ocorrência policial , 
todos pertinentes aos problemas atualmente verificados naquele 
municfpio. Entre as situações, há registros de ameaças e desacato, 
sendo que, em uma delas, o Sr. Inocêncio chegou a cuspir no rosto de 
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Também anexada a essa peça, encontra-se uma reportagem do 
jornai"Hoje em dia", de 4/7/2003, retirada da pág. 11 , que ilustra com 
propriedade como é levado a sério o desrespeito às autoridades do 
exterior. Consta da matéria que um homem foi condenado à prisão 
perpétua nos Estados Unidos da América por ter cuspido em um 
policial que efetuava a sua prisão. 

Apesar de se tratar de ordenamento jurídico absolutamente diverso, 
a medida adotada demonstra claramente a preocupação daquele 
Estado com o respeito a seus representantes e serve de reflexão para 
os nossos padrões. 

É certo que a função legislativa municipal é dotada da 
inviolabilidade, constitucionalmente aderida às palavras e atos dos 
Vereadores, enquanto na circunscrição do município. 

Contudo, há que se notar que as atitudes evidenciadas não guardam 
qualquer nexo com a atividade legislativa, o que elide por completo a 
imunidade, posto que essa não diz respeito à pessoa eleita, e sim à 
função propriamente dita. 

Sendo V. Exa. a representante do Ministério Público nesta comarca, 
faço a presente solicitação, para que sejam apurados os fatos e 
tomadas as medidas cabíveis, pois o que se verifica nas alegações é 
absurdo e inadmissível. 

Certo de contar com a diligente atuação de V. Exa., antecipo 
agradecimentos e apresento meus protestos de estima e 
consideração. Deputado Sargento Rodrigues, Presidente da 
Comissão de Segurança Pública." 

Fizemos questão de notificar o Ministério Público da Comarca de 
Presidente Olegário, responsável pelas atribuições do Município de 
Lagoa Grande. Em Lagoa Grande, município do Noroeste do Estado, 
há Vereadores competentes, atuantes, que respeitam os preceitos 
legais. Não é o caso do mencionado Vereador, que, recentemente, 
teve sua prisão decretada por não pagar pensão alimentícia e por 
desacatar servidores policiais desse município várias vezes, chegando 
a cuspir no rosto de um policial militar. A atitude do Vereador é uma 
afronta à autoridade da Polícia Militar, que vem desempenhando sua 
função de forma árdua e muitas vezes com material insuficiente, sem 
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respaldo à importância de sua função, como viaturas, 
equipamentos, rádios e armamentos, sem mencionar as dificuldades 
por que passam os policiais do Estado, quer sejam civis , quer sejam 
militares. E ainda encontram pela frente a arrogância, a truculência, a 
desobediência e, acima de tudo, a falta de respeito do Vereador 
Inocêncio. 

Estamos de posse de vários relatórios e ocorrências policiais. Os 
80s nos 859 e 861 /2003 são de ameaça por parte desse Vereador. Já 
o 80 n° 851 /2003 é de desacato à autoridade policial , também por 
parte de Inocêncio Lino da Silva. Além dele, outro Vereador, seu 
irmão, também está praticando essas atitudes. 

Numa dessas ocorrências, o Vereador Inocêncio foi convidado a 
comparecer ao destacamento em que seria lavrado o 80. Lá 
chegando, chutou mesas e cadeiras, xingou os Comandantes do 
destacamento e do batalhão, enfim, excomungou a Polícia Militar, 
porque, sendo Vereador, goza de imunidade parlamentar e não 
precisa acatar nenhuma ordem policial. Por tais atitudes, podemos 
perceber que está despreparado para exercer suas funções 
legislativas. Repito que em Lagoa Grande, no Noroeste do Estado, 
existem outros Vereadores sérios, competentes e honestos, que 
prestam grande serviço à comunidade. Não é o caso de Inocêncio 
Lino da Silva. 

Anexei aos documentos um ofício que encaminhei à Ora. Tatiane 
Marceline Gheardi, Promotora de Justiça da Comarca de Presidente 
Olegário, cuja jurisdição encampa o Município de Lagoa Grande, 
solicitando providências. Mas até hoje não obtive retorno do Ministério 
Público, informando-me quais atitudes foram tomadas, já que, logo em 
seguida às ocorrências de ameaças e desacato, certamente liberado, 
o Vereador voltava a agredir, achincalhar e desacatar publicamente os 
policiais. 

Na última sexta-feira, tomei conhecimento de que dois policiais 
envolvidos diretamente nas ocorrências estavam sendo transferidos 
para Unaí, a mais de 200km de Lagoa Grande, por ordem do 
Vereador desordeiro, que xingou, desacatou e cuspiu no rosto do 
policial. Além de comportar-se daquela forma, procurou o 
Comandante do 15° Batalhão, sediado em Patos de Minas, para 
solicitar a transferência dos policiais. 
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Apelo ao Cel. Sócrates Edgar dos Anjos, Comandante-Geral da 

Polícia Militar, para que não permita uma atrocidade como essa. Há 
algum tempo, denunciei o Prefeito de São Geraldo, na Zona da Mata, 
que, além de desacatar policiais, desferiu um tapa no rosto do Cabo 
Nascimento. Posteriormente, os policiais foram transferidos a seu 
pedido. Somente retornaram à cidade por causa da intervenção forte 
deste Deputado. Agora, situação semelhante ocorre em Lagoa 
Grande: o Vereador Inocêncio Lino da Silva, além de cuspir no rosto 
de um policial e xingar a Polícia Militar, foi ao Comandante do 15° 
Batalhão, cujo nome não estou recordando, solicitar a retirada dos 
policiais. O Comandante acatou o pedido e está determinando a 
transferência dos mesmos para Unaí. Peço ao Cel. Sócrates que 
interceda imediatamente, restabelecendo a disciplina na corporação, 
não permitindo que atrocidades como essa sejam cometidas por 
causa de um pedido político e mesquinho daquele Vereador. 

A lei é para todos. Não é porque é Vereador que pode desacatar um 
policial e cuspir no seu rosto. Não estamos mais no período do café 
com leite, época do coronelismo, em que as pessoas mandavam e 
desmandavam na polícia e faziam dos oficiais verdadeiros bonecos, 
ou seja, porque multavam seu cabo eleitoral ou apreendiam carteira 
do seu chefe político, por exemplo, eram deslocados para outra 
cidade. 

Ou cumprimos a lei ou este País não tem conserto. A Rede Globo 
mostrou a situação do presídio Bangu 4. Já existem muitas coisas a 
serem corrigidas e, ao comprovarmos esse tipo de atitude em um 
Vereador eleito pelo povo para exercer o seu mandato com 
transparência, honestidade e respeito a qualquer servidor público e 
autoridade, ficamos preocupados. Vários são os relatórios policiais e 
boletins de ocorrência que apontam sua conduta. Há poucos dias, 
esse mesmo Vereador foi preso pela Polícia Militar, por ordem judicial, 
tendo em vista que não cumpriu a determinação legal de pagar 
pensão alimentícia. Então, calculamos: se deixa seu filho sem pensão 
e cospe no rosto de um policial , não pode ser um exemplo a ser 
seguido. Não estamos aqui para julgá-lo, mas, definitivamente, não dá 
bom exemplo. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputado Sargento 
Rodrigues, acompanho atentamente a sua fala. V. Exa. expõe com 
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muito zelo, a sua preocupação com a nossa querida e gloriosa 
Polícia Militar, mas não posso deixar de fazer um contraponto, até 
para que o telespectador da TV Assembléia entenda melhor o assunto 
em discussão, especialmente quanto às interferências que possam 
ocorrer. 

Minas tem 853 municípios. Um ou outro agente polftico pode ir a 
algum comando da PM e pedir intervenções referentes à atuação de 
determinado oficial. É preciso deixar claro que esse não é o 
procedimento da maioria da classe política do nosso Estado, e 
particularmente do Poder Legislativo, seja municipal seja estadual. 
Tenho a certeza de que V. Exa. concorda comigo. Digo isso porque, 
nesta semana exatamente, tomamos conhecimento de uma pesquisa 
que mostrou que, dentre os Poderes que representam o povo, o 
Legislativo conseguiu a maior respeitabilidade, apesar de todas as 
críticas. Sou um entusiasta da nossa PM e sei que ela presta 
inúmeros serviços importantes, mas, da mesma forma com que V. 
Exa. denuncia exageros de determinado agente público que vai à 
polfcia para reclamar, freqüentemente ocorre o outro lado da moeda. 
Alguns policiais extrapolam, com a farda, que é um manto sagrado em 
Minas Gerais, e utilizam força e autoritarismo para fazer valer a sua 
posição. Portanto, concordo com V. Exa. ao afirmar que o mais 
importante é que as instituições procurem manter um diálogo e um 
entendimento, sem que estejam acima umas das outras. Obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues*- Concordo com o companheiro de 
partido, Deputado Sebastião Helvécio, e por isso fiz questão de citar 
que, no próprio Município de Lagoa Grande, existem Vereadores 
competentes, honestos e que trabalham arduamente para o povo 
daquela região; Vereadores respeitados, que fazem jus ao voto que 
lhes foi conferido. Porém, este não é o caso do Sr. Inocêncio da Silva , 
pois um Vereador que chega a cuspir no rosto de um policial 
certamente não quer respeitar nenhuma instituição. A Polícia Militar 
agiu com toda cautela, conduzindo-o de forma tranqüila, sem agredir 
nem usar da força física , permitida pelo Código de Processo Penal. 
No entanto, ao chegar no destacamento, ele chutou mesas, cadeiras e 
aprontou o maior fuzuê. 

Fazemos um apelo ao Cel. Sócrates Edgar dos Anjos, para que não 
permita que nossa Corporação bicentenária seja tratada dessa forma, 
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e nem que seja desvalorizada com a transferência do soldado, que 
é vítima desse processo e agiu dentro dos ditames da lei. Mesmo que 
isso não ocorra, convocaremos, na Comissão de Segurança Pública, 
o Comandante do 15° Batalhão, para que explique os motivos da 
transferência do policial daquela cidade. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, cidadãos que nos acompanham das galerias e 
pela TV Assembléia, vimos a esta tribuna com o propósito de trazer 
duas informações de natureza bem distinta: uma deve a todos incitar 
indignação e a necessidade de maior apuração; a outra será motivo 
de festa , pois irei referir-me à alegria que encheu o coração de muitos 
mineiros: a vitória do Cruzeiro e a homenagem que lhe prestaremos 
nesta Casa. 

Inicialmente, trago uma preocupação. Venho acompanhando, a 
certa distância, para que não houvesse má interpretação com relação 
à posição deste Deputado, um episódio que vem ocorrendo com 
freqüência em nosso País, causando não só perplexidade, mas 
indignação a todos: o abuso contra menores, o envolvimento de 
menores no consumo de bebidas e drogas, até mesmo na 
prostituição. Refiro-me à denúncia formulada pelo próprio pai de uma 
menor, na localidade de São Gonçalo do Pará, e levada a um 
Conselho Tutelar. Não me ative a esse assunto nesta tribuna durante 
o período em que estava sendo apurado pelo Conselho e pela 
Promotoria Pública desse município - e já com processo de 
investigação policial em curso - por várias razões. Primeiro, porque se 
trata de assunto que está sob a tutela da justiça e o poder da polícia. 
Segundo, porque na acusação há envolvimento de autoridades da 
região, com as quais não comungo politicamente, ao longo da minha 
trajetória em defesa dos interesses do povo do Centro-Oeste mineiro, 
particularmente de Divinópolis. 

Em momento algum, toquei no assunto, mas a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Municipal de Divinópolis recebeu 
correspondência solicitando atitudes para que o fato não fosse 
abafado, esquecido, ou para que não houvesse dificuldade na sua 
investigação. No relato do Conselho Tutelar; havia diversas denúncias 
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de envolvimento com menores contra o Sr. Galileu Teixeira 
Machado, Prefeito de Divinópolis. Ainda assim, preferi não usar desta 
tribuna e apresentei o assunto em pauta, para que não houvesse 
confusão entre minha posição política e a daquele cidadão; porém, 
desde o primeiro momento, entendi que aquela denúncia, como 
qualquer outra, deveria ser apurada. Assim, a Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara de Divinópolis solicitou à Comissão de Direitos 
Humanos desta Assembléia que fosse ao município e auxiliasse no 
acompanhamento dos fatos, para que a justiça fosse feita. A Câmara 
de Divinópolis estava com dificuldades em investigar um fato que teve 
origem em outro município e, pelo envolvimento de menores e pela 
gravidade do assunto, considerava necessário o posicionamento da 
Assembléia. 

O Deputado Durval Ângelo, com presteza e seriedade, colocou-se à 
disposição, marcando uma audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos para tratar dessa questão. A audiência foi cancelada por 
uma vez. Entrei em contato com o Presidente desta Casa, a pedido 
dos Vereadores, o qual me informou não haver objeção formal e que a 
audiência se realizaria na sexta-feira passada. Infelizmente, mais uma 
vez, a audiência foi cancelada poucas horas antes de ocorrer. Creio 
que a justificativa - embora respeite muito a Presidência - não foi 
adequada: previa-se a possibilidade de não haver quórum. 

Pois bem, trago mais uma vez o meu voto de confiança ao 
Presidente e à Mesa desta Casa. Sempre defendi rigor e austeridade 
com gastos públicos, mas, nesse caso, os gastos seriam apenas com 
o deslocamento de uma van até Divinópolis. Não se falou em 
transporte aéreo, como é freqüente em alguns deslocamentos das 
comissões. Seria apenas uma van e talvez o pagamento de algumas 
diárias aos servidores envolvidos no trabalho. 

Quero registrar que, se fiquei fora desse assunto até o momento, a 
partir de agora, sinto-me no dever de cobrar desta Assembléia 
Legislativa que dê apoio à Comissão para que essa investigação se 
realize de forma imparcial e séria, como devem ser - e no meu 
entendimento o são - os trabalhos da Comissão de Direitos Humanos 
e das demais comissões desta Casa. 

Nas investigações iniciadas pelo Conselho Tutelar e em denúncias 
posteriormente divulgadas num jornal local de Divinópolis, consta o 
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envolvimento do Prefeito Galileu Machado não só com a menor, 
que foi vítima desse processo, mas também em outros episódios. Não 
é porque o acusado é autoridade que esta Assembléia deixará de 
ouvir aqueles que querem manifestar-se e cobrar que a justiça seja 
feita, principalmente por se tratar de envolvimento de menores, com 
drogas e prostituição. Há uma agravante: o envolvimento de menores 
pobres da zona rural. É inaceitável que paire a suspeita de que alguns 
Deputados tenham interferido para que a audiência não se realizasse. 

Eu, que até então não me havia pronunciado, peço ao Presidente 
desta Casa condições necessárias para que a Comissão de Direitos 
Humanos possa ir a Divinópolis ouvir os que queiram apresentar 
testemunhos, os que queiram apresentar suas razões ou os que 
queiram defender-se. É inaceitável, sob o pretexto de que há 
acusação contra fulano ou contra ciclano, colocar panos quentes. 

A acusação inicial do processo partiu do pai de uma menor pobre da 
zona rural. Como sou pai de três filhas e de um filho , tenho convicção 
de que jamais um pai procuraria o Conselho Tutelar para levantar 
hipóteses levianas de natureza política, em se tratando de cidadão 
sem envolvimento político. Fez isso, preocupado com a segurança e 
com o futuro de sua filha. É terrível imaginar que haja mentes doentias 
capazes de encobrir o fato. 

Sinto-me no dever, inclusive para resguardar o nome desta Casa, de 
estar atento para que forças ocultas não impeçam o trabalho de uma 
comissão séria, com a árdua tarefa de proteger e assegurar o direito 
da criança e do adolescente. Como se fala em diminuir a maioridade 
penal para 16 anos, em casos de crimes cruéis, entendo que aqueles 
que abusam sexualmente ou induzem menores a consumo de álcool e 
drogas não podem continuar impunes. O simples fato de dar um 
dinheirinho à mocinha não é pretexto para colocar panos quentes em 
investigação de prostituição, em acusação de abuso sexual ou em 
acusação de estímulo de menores à prática do uso de bebida 
alcoólica. 

Não trouxe acusação a ninguém sob o ponto de vista do processo, 
como também não o fiz no primeiro momento. Entretanto, a partir de 
agora, há duas situações: o crime contra menores e a possível 
tentativa de alguém calar esta Casa e impedir a ação da Comissão de 
Direitos Humanos, que tem papel importante. 
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O Deputado Rogério Correia (em aparte)*- Parabenizo, concordo 

e encorajo V. Exa. para que a verdade apareça. Na legislatura 
passada, presidi comissão, constituída a meu pedido, para investigar 
o problema de exploração sexual de crianças e de adolescentes. O 
problema, que não é apenas dos municípios mais pobres, estende-se 
ao Estado e ao País. Essa comissão realizou um rico trabalho. 

A Deputada Elbe Brandão foi a relatora. Em seu relatório havia 
muitas propostas, que encaminhamos ao Governo Federal, na pessoa 
do Ministro Nilmário Miranda, e ao Secretário João Leite, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Além do problema econômico, vimos em nossas investigações que, 
em muitos municípios, há pessoas que abusam realmente do fato de 
ser autoridades. Para termos uma idéia, o ex-Prefeito de Taiobeiras -
suplente de Deputado desta Casa, que, felizmente , não foi reeleito -
está com um pedido de prisão preventiva solicitado pelo Delegado de 
Polícia e, agora, pelo Ministério Público, devido a abuso de autoridade 
contra crianças e adolescentes da cidade. 

Infelizmente, durante o trabalho da comissão, vimos muito essa 
prática por parte de autoridades, não apenas no caso desse Prefeito. 
Encorajo V. Exa. Se precisar de nossa experiência para que isso não 
fique impune, certamente terá neste Deputado um apoiador. 

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado. Não tenho dúvidas de que 
esse sentimento é não só do Deputado Rogério Correia, como 
também desta Casa. Por isso trouxe a minha indignação. Não 
podemos adiar, de maneira indefinida, uma ação desta Casa. Desejo 
que isso seja apurado. Em momento algum acusei o Prefeito Galileu 
Teixeira Machado de cometer essas atrocidades. A acusação não 
partiu de mim, mas de outras pessoas. Isso é fato . No inquérito, há o 
seu envolvimento. Se é culpado ou não, não me cabe julgar - aliás, 
nem é a minha intenção. Não podemos admitir que se impeça a ação 
desta Casa, que deve fazer justiça. 

Tenho assento na Comissão de Direitos Humanos e, como 
Deputado do PSDB, estou à sua disposição. Certamente, os 
Deputados Fahim Sawan e Sidinho do Ferrotaco, companheiros de 
partido, contribuirão, juntamente com os companheiros do PT e de 
outros partidos. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador . 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Chico Simões. 
O Deputado Chico Simões• - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, hoje é um dia importante para esta Casa e para a vida dos 
servidores mineiros. Neste momento, informam-nos que o Governador 
do Estado enviou para esta Casa o plano de cargos e salários dos 
funcionários da educação. Isso é uma conquista, mas, sem dúvida 
alguma, a bancada de Oposição também exerceu um papel 
importante. Há vários anos que, a cada governo, temos o 
compromisso de executar um plano de cargos e salários com 
vencimentos e carreira decentes para o servidor. No final do Governo 
passado quase chegou a ser concluído. Assim que as eleições 
terminaram, o atual Governador pediu um voto de paciência aos 
servidores, para que pudesse rever o plano, adequá-lo e adaptá-lo à 
sua maneira de governar. E ainda disse que, tão logo tomasse posse, 
mandaria o projeto para esta Casa. Porém, isso não aconteceu. Pelo 
contrário, fomos surpreendidos com a reforma administrativa, que, a 
nosso ver, tirava dos servidores uma série de ganhos, com propostas 
de acabar praticamente com a estabilidade do funcionário público. É 
algo que não podemos conceber. Já fui Prefeito e sei que não 
podemos ser coniventes com servidores que não cumprem bem o seu 
papel. Os servidores são pagos com o dinheiro da sociedade para 
prestar-lhe um serviço. 

Temos certeza de que o servidor público não pode ser tratado com a 
mesma lógica da iniciativa privada. Tem que ter uma certa garantia, 
porque, infelizmente, temos alguns homens públicos que, ao serem 
eleitos, por questões pessoais e políticas, usam esse poder para 
perseguir um trabalhador que está cumprindo bem o seu papel, mas 
que não comunga com suas idéias políticas, partidárias e ideológicas. 
Temos que ter mecanismos para que o servidor público possa 
trabalhar de maneira correta e séria, sem precisar bajular o chefe do 
Executivo ou seu chefe imediato, tendo acesso a uma carreira sem 
precisar usar de outros meios para ascender profissionalmente. 
Temos que ter também mecanismos para, de uma maneira criteriosa, 
justa, democrática e transparente, avaliar a ação do servidor, porque 
não podemos conviver com servidores que usam dessa estabilidade 
para não prestar bons serviços. 

O que o Governador fez no início não foi nem uma coisa nem outra; 
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foi exatamente tentar, de todas as formas, sucatear o Estado, 
diminuir a importância do servidor público e, conseqüentemente, 
acabar ainda mais com o Estado, nessa política neoliberal do PSDB 
que acha que o Estado não tem que fazer nada, que a iniciativa 
privada resolve tudo. 

Ao longo desse debate, talvez um dos maiores que a Assembléia 
Legislativa promoveu em 2003, que vai ficar na história desta Casa, 
discutimos da maneira como imagino fazer o Poder Legislativo, com 
uma certa autonomia e com o objetivo de fazer justiça. O próprio 
Governador do Estado deu essa autonomia para a sua base, talvez 
por alguns motivos. Primeiro, porque era início da legislatura e talvez 
não conhecesse muito bem a sua base; segundo, porque, por trás 
dessa proposta altamente agressiva com o servidor, o que o 
Governador queria era tirar o foco de atenção dos servidores, para 
justificar, como aconteceu, o fato de não dar aumento. Discutimos 
aqui de uma maneira madura. O parlamento mineiro teve uma 
oportunidade ímpar de promover uma discussão entre pensamentos 
diferentes, construindo uma reforma administrativa, não ideal para 
nossos sonhos, mas fazendo o que foi possível. Mantivemos a 
estabilidade do servidor, criamos a avaliação de desempenho. Tenho 
certeza de que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais contribuiu 
de maneira fundamental. Se o projeto fosse aprovado da forma como 
o Governador propôs, com certeza teríamos hoje um Estado 
inoperante, um funcionário público desmotivado, acuado e não 
produtivo. O contribuinte paga o salário desses servidores e precisa 
de um Estado eficiente, por isso precisamos de servidores motivados. 

Ao longo dessa discussão, exigimos que mandassem para esta 
Casa o plano de cargos e vencimentos, o que o atual Governo já 
deveria ter feito desde o início do seu mandato. No entanto, só hoje 
esse plano chega a esta Assembléia. 

Nós, da bancada de Oposição, tivemos um papel fundamental. 
Estamos em um período de obstrução à votação dos projetos de 
interesse do Executivo. 

Se assim não tivéssemos feito, talvez esse plano de carreira, de 
cargos e vencimento dos funcionários da educação, não tivesse 
chegado à Casa. Esperamos que, até o final do ano, cheguem os 
demais planos de cargo e vencimento, bem como a Lei Orgânica da 
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Polícia Civil e o Estatuto da Polícia Militar. 

Não podemos viver num Estado em que seus servidores, agentes 
das políticas públicas, não tenham uma carreira em que possam 
vislumbrar onde estão e aonde chegarão. Acredito que esse fato é de 
relevância para termos um Estado eficiente. Esperamos que o plano 
atenda aos anseios dos servidores. 

Antigamente, diante da atitude de bater em funcionário público e de 
diminuí-lo, conseguia-se a simpatia da sociedade. Os veículos de 
comunicação sempre divulgaram que o servidor público era o culpado 
por tudo de errado que acontecia no País, no Estado ou no município. 

Isso não é verdade. Digo isso como servidor público e Prefeito que 
fui. Tive o prazer e a felicidade de estar à frente de uma Prefeitura 
com algumas centenas de funcionários públicos. Não são eles os 
responsáveis pelas mazelas que temos. A maioria das coisas ruins 
que acontecem não é por culpa dos servidores de carreira. Muitas 
vezes os erros são de responsabilidade dos funcionários 
comissionados, de recrutamento amplo, chamados pelo Chefe do 
Executivo para ajudar na execução da sua administração. 

Esses funcionários muitas vezes não têm a sensibilidade e a 
responsabilidade que tem o servidor público de carreira. Talvez esteja 
aí a maioria das causas do desacerto do serviço público. 
Analisaremos esse plano de cargo e vencimento. Chamaremos os 
servidores e conversaremos com nossos pares, como fizemos quando 
analisamos a reforma administrativa. 

Precisamos sentar-nos e perceber que é hora de valorizar o servidor 
público. O Estado tem de crescer um pouco para que seja mais 
presente na vida do cidadão. Não suportamos mais essa vida, onde 
quem tem mais leva; quem não tem não leva. Não podemos mais 
conviver com o capital , a mão invisível que não podemos mexer e o 
mercado que não podemos eleger. Isso é injusto, muito duro. Para 
alguns, a oportunidade cada vez aumenta mais, mas em 
compensação há enorme quantidade de pessoas que não têm 
oportunidade nem de sobrevivência. Isso é conseqüência imediata da 
situação que vivemos, fruto da violência. 

Vivemos numa sociedade que não é boa para quem tem . Cada vez 
que a pessoa adquire bens materiais, torna-se prisioneiro de si 
mesmo. Não tem a liberdade de ir e vir. Não adianta ter nas lojas 
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Está na hora de resgatarmos o equilíbrio e a liberdade. O dom mais 
importante que Deus nos deixou na terra foi a liberdade de ir e vir, de 
maneira solidária e fraterna. No País, nossos filhos deveriam sair de 
casa com um tênis de marca sem medo de roubo. 

Sr. Presidente, quero deixar bem claro que, para nós, é um 
momento histórico para Minas Gerais. Há anos, aguardávamos pelo 
plano. Esperamos que esse plano de cargos e vencimentos atenda o 
anseio não só do seNidor ... Quando defendemos o seNidor público, 
não queremos que a sociedade interprete nossa posição como 
corporativa, porque somos do PT. O seNidor representa o Estado; é o 
ser humano que vai executar as ações do Estado. É por meio dele 
que a sociedade percebe a presença do Estado. 

Esperamos que esse plano de cargo e salário venha valorizar o 
seNidor. Assim, a partir do ano que vem, poderemos discutir salários 
dignos e corretos para o seNidor público, que não deve ser tratado 
como um trabalhador qualquer, pois torna-se praticamente prestador 
de seNiço exclusivo do Estado. Valorizando-o, estaremos valorizando 
o Estado, que precisa ser forte na saúde, na educação, na segurança 
pública e nas políticas que promovem a igualdade e a dignidade do 
povo mineiro. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Obrigado, Deputado 
Chico Simões. Quero unir-me a V. Exa. para registrar o nosso 
entendimento de que este momento é histórico. Gostaria de ressaltar 
ainda que se trata de momento histórico também no sentido político, 
pois tanto a Oposição como a Situação desta Casa, desde o primeiro 
momento em que se falou em plano de cargo e salário, tiveram 
posição muito clara de que é dever de todos nos unirmos em busca da 
valorização dos seNidores, indo muito além do discurso e colocando a 
questão em prática, do que comungamos integralmente. 

Desde o primeiro momento, tinha absoluta convicção da seriedade 
do propósito do Governador Aécio Neves ao assumir, de maneira 
tranqüila, esse compromisso, que não representou queda de braço 
nas negociações - V. Exa. lembra-se bem disso. Prontamente, o 
Governo disse que, se fosse essa a preocupação, faria disso cláusula 
constitucional, e o plano de carreira do seNidor seria encaminhado em 
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2003 a esta Casa. Isso não significa que o assunto está concluído, 
mas que, agora, se inicia um processo rico de debate e de trabalho 
em busca do entendimento e do aprimoramento, para valorizarmos o 
servidor de Minas Gerais e para o Governo ser figura de um Estado 
que funciona e atende bem a sua população. Com certeza, o 
Governador Aécio Neves, que demonstrou competência ao preparar-
se adequadamente para o pagamento do 13° salário, demonstra 
seriedade e maturidade política para honrar mais esse compromisso 
com os servidores. Muito obrigado. 

O Deputado Chico Simões* - Muito obrigado, Deputado Domingos 
Sávio. Conforme bem disse o Líder do PSDB, simplesmente 
encaminhar a esta Casa plano de cargo e salário não significa mudar 
a história do servidor público de Minas Gerais e a do Estado, como 
agente da promoção de políticas sociais corretas para toda a 
sociedade. Temos de analisar o que está contido nessa mensagem, 
que esperamos que vá ao encontro desse pensamento de valorização 
do servidor, proporcionando-lhe tranqüilidade, para que possa ser 
bom profissional, para que o policial ou o funcionário da educação 
possa prestar seu serviço da melhor maneira possível, sabendo que 
poderá viver com dignidade e que terá respaldo na estrutura do 
Estado. Torcemos para que isso aconteça. Com certeza, se a 
mensagem encaminhada tiver essa conotação, nós, da Oposição, 
iremos aprová-la com muito prazer. Caso contrário, também 
tomaremos atitude contrária. Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

19 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação 

do Projeto de Lei n° 207/2003, do Deputado José Milton, o Projeto de 
Lei no 1.061/2003, do Deputado Chico Simões, passa a tramitar nos 
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termos da Decisão Normativa da Presidência n° 12. 

Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões de 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 188, c/c com o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Política Agropecuária - aprovação, na 48 Reunião Extraordinária, dos 
Requerimentos n°s 1.831 , 1.832, 1.864 e 1.865/2003, da Comissão 
Especial da Cafeicultura Mineira, e 1.905/2003, do Deputado Doutor 
Ronaldo; do Trabalho - aprovação, na 298 Reunião Ordinária, dos 
Projetos de Lei nos 1.063, 1.154 e 1.155/2003, do Deputado Domingos 
Sávio, 1.094/2003, da Deputada Maria Tereza Lara, 1.097 e 
1.099/2003, do Deputado Antônio Andrade, 1.131/2003, do Deputado 
Roberto Ramos, 1.140/2003, do Deputado Wanderley Ávila, 
1.145/2003, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1 .146/2003, do 
Deputado Alencar da Silveira Jr. , 1.157/2003, do Deputado Leonardo 
Quintao, 1.162/2003, da Deputada Vanessa Lucas, 1.176/2003, do 
Deputado Weliton Prado, e dos Requerimentos n°s 1.827/2003, do 
Deputado Leonardo Moreira, 1.837/2003, da Comissão de 
Participação Popular, 1.866/2003, da Comissão Especial da 
Cafeicultura Mineira, 1.869/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, 1.908 
e 1.909/2003, do Deputado Leonardo Moreira, e 1.953/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e da Comissão Especial da Santa 
Casa de Belo Horizonte - comunica o encerramento dos seus 
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminha o seguinte relatório final : 
RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA SANTA CASA DE 

BELO HORIZONTE 
1 - Introdução 
As comissões especiais para procederem a estudo sobre matéria 

determinada de interesse público constituem instrumento de que se 
valem os parlamentares para a realização de sua missão 
fiscalizadora. 

Em reunião da Comissão de Saúde do dia 12/8/2003, os 
representantes dos funcionários da Santa Casa afirmaram que a atual 
administração vem fazendo má gestão nessa instituição e cobraram 
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esclarecimentos sobre a aplicação dos recursos recebidos. Nessa 
mesma reunião, o Presidente do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde - SINDEESS -, Sr. Roberto 
Verônica, considerou fundamental que a direção da Santa Casa 
preste contas da utilização dos recursos recebidos do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e da Prefeitura de 
Belo Horizonte - PBH - e acrescentou denúncias relativas ao atraso no 
pagamento do salário dos funcionários. 

Dessa forma, nos termos do art. 111 , inciso 11 e § 4°, do Regimento 
Interno, foi constituída esta Comissão Especial , para, no prazo de 60 
dias, proceder a estudo sobre matéria determinada, que, neste caso, 
se refere à grave crise financeira e administrativa atualmente 
enfrentada pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. 

A Santa Casa de Belo Horizonte foi criada em 21 /5/1899, com o 
objetivo de prestar assistência médica e serviços hospitalares a toda e 
qualquer pessoa que necessite, além de contribuir para a formação e 
o aperfeiçoamento de profissionais da área de saúde. É o maior 
complexo hospitalar de Minas e o terceiro do Brasil. Ela mantém as 
seguintes unidades: Hospital Emídio Germano, Maternidade Hilda 
Brandão, Hospital São Lucas, o Instituto de Geriatria Afonso Pena -
IGAP -, o Hospital Imaculada Conceição (antigo Cardiominas) e um 
Serviço Funerário. Acrescente-se que a Santa Casa recebeu como 
doação do Governo de Minas o Cardiominas, cuja construção estava 
inacabada à época -1997. Seu nome foi alterado para Hospital 
Imaculada Conceição, que deverá funcionar como hospital geral de 
alta complexidade (atenção terciária) e tem o ano de 2005 como prazo 
final para concluir as obras (o prazo foi dilatado por meio da Lei n° 
14.569, de 2003) . 

Entre as unidades, destacam-se as atuações do Hospital São Lucas 
no atendimento de urgência a particulares e da Maternidade Hilda 
Brandão, que é especializada em partos de alto risco e oferece 
residência médica em obstetrícia. Como hospital-escola possui projeto 
de pós-graduação e pesquisa coordenado pelo Instituto de Ensino e 
Pesquisa - IEP - e também conta com uma escola de auxiliares e 
técnicos de enfermagem. 

O complexo hospitalar da Santa Casa conta atualmente 3.300 
servidores, 817 médicos, 1 .187 leitos só no Hospital Central e realiza 
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mais de 3.000 procedimentos por dia. Em 2002, 77% de sua 
clientela era proveniente do SUS. A instituição alega que a atual 
situação de crise financeira é decorrente de diversos fatores : dívidas 
assumidas anteriormente, alta nos preços dos medicamentos, extrema 
defasagem na tabela de preços dos serviços hospitalares pagos pelo 
SUS, necessidade de reajuste nos salários dos funcionários, entre 
outros. Além disso, foi feito um investimento em equipamentos 
modernos e caros, adquiridos ao câmbio dólar-real, inicialmente no 
mesmo nível, que acabaram gerando pesada dívida, cerca de três ou 
quatro vezes superior aos custos originais. 

2 - Objetivos, composição e prazo de funcionamento 
A requerimento dos Deputados Jô Moraes, Roberto Carvalho e 

Ricardo Duarte, aprovado na reunião ordinária do dia 26/8/2003, foi 
criada a Comissão Especial da Santa Casa. Em 4/9/2003, instalou-se 
a Comissão, composta pelos Deputados Jô Moraes (Presidente), 
Fahim Sawan (Vice-Presidente), Roberto Carvalho (relator), Neider 
Moreira e Roberto Ramos, tendo como suplentes, respectivamente, os 
Deputados Marília Campos, Carlos Pimenta, Ricardo Duarte, Doutor 
Ronaldo e Jayro Lessa. 

A idéia de se requerer a instauração desta Comissão Especial surgiu 
em face da situação da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, 
que, apesar de receber elevados aportes de recursos públicos, 
permanece em crise financeira por período longo e continuado. 

A Comissão iniciou seus trabalhos em 1 0/9/2003 e os teve 
concluídos no dia 3/12/2003. O objetivo geral da Comissão foi o de 
analisar a situação de crise enfrentada pela Santa Casa. Conforme a 
justificação do requerimento que motivou a criação da Comissão, a 
crise nessa instituição não era relativa apenas à falta de materiais 
essenciais e de equipamentos adequados, pois, mesmo recebendo 
recursos públicos, a folha de pagamento dos funcionários estava em 
atraso e não havia pagamento de FGTS, 13° salário e férias . A crise 
na Santa Casa chegou a tal ponto que cerca de 50% de seus 
funcionários paralisaram as atividades devido à falta de condições de 
trabalho e ao atraso no pagamento. Essa situação de crise 
compromete a qualidade de atendimento oferecido à população. 

Segundo informações da instituição, o passivo acumulado atinge 
cerca de R$21 0.978.332,86, compreendendo dívidas com o FGTS, o 
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INSS, fornecedores, ações trabalhistas e débitos com funcionários. 

Os estudos da Comissão basearam-se em depoimentos das 
autoridades convidadas a esclarecer o tema, cujos conteúdos foram 
registrados nas notas taquigráficas e nas atas que compõem o 
processo. Procedeu-se a uma síntese desses depoimentos para uma 
melhor compreensão dos fatos . 

A Santa Casa encaminhou, para análise, os seguintes documentos: 
Relatório anual de 2002, contendo dados de atendimento, 

informações administrativas, balanço, demonstrações, parecer dos 
auditores independentes e parecer do conselho fiscal ; 

quadro demonstrativo da destinação dada aos recursos 
provenientes do financiamento de R$84.900.000,00 a ela concedido 
em março de 2000 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social - BNDES -, por meio de quatro Bancos (Caixa 
Econômica Federal , Banco Bandeirantes, CREDICOM/BANCOOP e 
Banco Real); 

quadro demonstrativo dos pagamentos efetuados apenas à Caixa 
Econômica Federal (maior credor) e do saldo devedor, comprovando o 
comprometimento de caixa com o pagamento dessa parte do passivo 
da instituição 

Além de exercer o papel fiscalizador, esta Comissão pretende, 
sobretudo, apresentar alternativas de combate à crise, intermediar as 
discussões entre a direção e funcionários, bem como cobrar maior 
investimento por parte do poder público no caso da constatação da 
regularidade da aplicação dos recursos públicos e da insuficiência 
financeira da instituição. 

3 - Algumas Informações sobre o setor hospitalar filantrópico 
Com o intuito de fundamentar os trabalhos da Comissão Especial, 

utilizamos como referência teórica o texto de Silvia Victória Gershman 
e colaboradores, publicado na "Revista de Administração Pública", v. 
37, n° 2, março-abril de 2003. Faremos, aqui, um resumo das 
colocações feitas pela autora e seus colaboradores. 

O setor hospitalar filantrópico no Brasil é atualmente responsável por 
cerca de 1/3 do parque hospitalar existente no País: são 1.917 
unidades com aproximadamente 132 mil leitos, a maioria prestadora 
de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS. Essa rede apresenta 
grande heterogeneidade nas suas estruturas gerenciais e 
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tecnológicas, nos perfis, na clientela e nas práticas assistenciais, 
que vão desde funções básicas até práticas médicas de última 
geração e elevado grau de complexidade. 

Na Constituição de 1988, especificamente na seção da saúde, 
capítulo da seguridade social , define-se a complementariedade dos 
serviços privados, dando-se preferência aos serviços filantrópicos , e 
não aos do setor hospitalar privado lucrativo, no atendimento à saúde 
pública (art. 199, § 1 °). A Lei no 8.080, de 1990, Lei Orgânica da 
Saúde, em seu art. 25, estabelece a prioridade dos hospitais 
filantrópicos em relação aos demais do setor privado, para 
complementação ao setor estatal na prestação de serviços ao SUS. 

A principal lei que regulamenta o setor filantrópico em todas as suas 
áreas é a Lei n° 8 .742, de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social , 
que também institui o Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS -, responsável pela concessão dos certificados de filantropia , 
estando a fiscalização a cargo dos conselhos estaduais e municipais 
de assistência social. ' 

Em 1993, o Decreto n° 752 regulamentou o setor hospitalar 
filantrópico e suas normas permaneceram vigentes até 1998. A partir 
de então, a concessão do certificado de filantropia passou a ser 
regulamentado pelo Decreto n° 2.536, de 1998. Nele a condição de 
filantropia se mantém associada à observância de atendimentos ao 
SUS em volumes de internação iguais ou superiores a 60% do total de 
sua capacidade instalada, mas acrescenta-se a exigência de 
comprovação anual dos atendimentos. Quanto a esse aspecto, o 
CNAS, por norma interna, passou a considerar 60% do total dos 
atendimentos, aí incluídos os exames, e não apenas as internações. 

Recentemente, o Decreto no 4.327, de 2002, flexibilizou a legislação 
ao modificar as condições para a concessão do certificado, que 
passou a ser obtido de acordo com o cumprimento de um dos três 
seguintes requisitos: aplicar 20% do faturamento bruto anual em 
gratuidade; disponibilizar 60% do total de internações ao SUS por 
meio de declaração do gestor local; ou ser considerado hospital 
estratégico para o SUS. Portanto, não mais é exigida a comprovação 
do percentual de atendimentos ao SUS, sendo esta substituída pela 
disponibilização de um percentual de atendimento para o SUS. Caso o 
gestor local declare a impossibilidade de contratação de serviços no 
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percentual de 60%, a entidade deverá demonstrar a aplicação de 
uma taxa da receita bruta em gratuidade, variando de 20% a 5%, de 
acordo com o efetivo volume de atendimento ao SUS. 

No que se refere à condição de hospital estratégico, o Decreto no 
4.481 , de 2002, define os requisitos a serem preenchidos pelos 
hospitais gerais ou especializados, sendo condição comum a todas as 
categorias a realização de, no mfnimo, 30% de internações para o 
SUS, medidas em pacientes por dia. São seis a categorias de hospital 
estratégico definidas no decreto: 

a) hospital geral que preste serviços no sistema de alta 
complexidade em pelo menos quatro grupos entre os definidos pelo 
Ministério da Saúde- MS-, no mesmo decreto; 

b) hospital geral que tenha ao menos dois programas de ensino em 
pós-graduação e preste serviços de alta complexidade em três grupos 
entre os dez definidos pelo MS; 

c) hospital especializado com ao menos um programa de ensino de 
pós-graduação e que preste serviços em alta complexidade no 
sistema de sua especialidade; 

d) hospital geral ou especializado enquadrado no sistema estadual 
de referência hospitalar para atendimento nas áreas de urgência-
emergência ou gestão de alto risco; 

e) hospital geral ou especializado que tenha um programa de ensino 
em pós-graduação e seja reconhecido pelo MS como centro de 
referência em uma das áreas definidas pelo ministério; 

f) hospital geral que tenha um programa de ensino em pós-
graduação e que realize atividade estratégica de saúde de interesse 
do gestor local, com formalização e homologação junto ao MS. 

O setor hospitalar filantrópico no SUS é de grande importância, visto 
que cerca de 4.500.000 de internações por ano são realizadas pelo 
setor, o que equivale a 37,5% do total de internações dos pacientes 
do SUS. Por outro lado, pesquisas indicam que cerca de 79% das 
internações hospitalares realizadas no setor hospitalar filantrópico são 
de pacientes do SUS. No caso da Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte, que é um hospital-escola, 70% dos atendimentos são 
destinados ao SUS. Portanto, existe uma relação de interdependência 
entre o SUS e esse segmento hospitalar. 

O setor tem também grande participação como prestador de 
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serviços para operadoras de planos de saúde e seguros, podendo-
se observar, até mesmo, certa diminuição da participação do SUS em 
prol das operadoras privadas. Tal movimento é mais visível nos 
médios e grandes centros urbanos, sendo que vários hospitais já 
funcionam simultaneamente como prestadores e operadores de 
planos próprios de saúde. Ainda assim, o SUS é fundamental para o 
financiamento do setor hospitalar filantrópico , pois cerca de 64% da 
receita financeira do setor vem do SUS. A segunda fonte, em ordem 
de importância, provém dos convênios com operadoras que 
representam 18% da receita em saúde. Note-se que as doações e 
subvenções representam apenas, respectivamente, 1% e 3% da 
receita em saúde dessas entidades. Outras fontes em saúde somam 
9%. 

No âmbito do financiamento do custeio, o MS implantou o Programa 
lntegraSUS para apoiar os hospitais filantrópicos, que já somam cerca 
de 1 .900 em todo o País, reconhecendo-os como parceiros de 
singular importância para o SUS. Esse programa trata de um conjunto 
de incentivos na tabela geral de procedimentos do SUS exclusivos 
para o setor, organizado os hospitais filantrópicos em três subgrupos: 
os hospitais estratégicos definidos nacionalmente pelo próprio MS, 
num total de 62, que recebem incentivo na tabela igual a 25%; outro 
grupo composto por até 138 hospitais definidos como estratégicos nos 
âmbitos estaduais pelos respectivos gestores, auferindo incentivo de 
15% sobre os valores da tabela; e todos os demais hospitais 
filantrópicos com acréscimo de 8% na tabela. O total de recursos 
aplicados anualmente se aproxima de R$21 0.000.000,00, ressaltando-
se que esse valor não está condicionado à prestação de serviços, 
sendo fixado por hospital com base em série histórica de faturamento . 

Acrescentamos que o setor hospitalar filantrópico é bem 
diversificado e nele encontramos desde pequenos e médios hospitais 
até grandes entidades hospitalares compostas por unidades 
individuais e, ainda, unidades hospitalares denominadas 
conglomerados. Cabe lembrar que a dependência do SUS na 
composição das receitas é menor nas grandes entidades, visto que, 
em hospitais de centros urbanos médios e grandes, o setor filantrópico 
ampliou sua clientela e reduziu sua dependência do SUS. Além disso, 
os hospitais de maior complexidade são aqueles que apresentam 
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Observamos que a política do MS visa a investir particularmente na 
alta e na média complexidades, pois nessas categorias é que se 
inserem os cerca de 200 hospitais estratégicos aptos a receber o 
incentivo do lntegraSUS. Os autores do texto no qual nos baseamos 
entendem que os decretos recentes privilegiam uma polftica 
direcionada aos hospitais das Capitais e das regiões metropolitanas, 
onde a oferta de serviços é mais adequada, os hospitais são de 
grande porte e de média e alta complexidades. Mas são justamente 
esses hospitais que encontram nas estratégias de mercado, 
independentemente das políticas públicas, as melhores condições de 
desenvolvimento. 

Por outro lado, a maior parte do setor filantrópico recebe apenas o 
necessário para sua sobrevivência, sem induções para melhorias 
futuras . A política deveria adotar incentivos apropriados, acoplados a 
ex1gencias de adequação desses hospitais em termos de 
modernização da gestão, das instalações, dos equipamentos e dos 
profissionais de saúde, visando a atender às necessidades de saúde 
das populações-alvos dos seus municípios. Entretanto, as atuais 
estratégias não diferenciam os hospitais que podem e devem migrar 
para referências microrregionais ou regionais, com base em incentivos 
adicionais, daqueles que merecem ser fechados com vistas à 
racionalidade e à eficiência da rede de atenção. 

4- Trabalhos realizados 
Tendo em vista um levantamento completo do problema, a 

Comissão, na 1° Reunião Ordinária, no dia 17/9/2003, requereu a 
realização de reunião para se discutirem os relatórios de gestão dos 
últimos cinco anos, com a presença dos seguintes convidados: Srs. 
Saulo Levindo Coelho, Provedor da Santa Casa; Homero Carvalho 
Godoy, Superintendente da Fundação da Santa Casa e responsável 
pelo Plano de Saúde da Santa Casa; e Moacir José Grunitzky, Diretor 
da Grunitzky Auditores Independentes S/C. Requereu, ainda, o envio 
de cópias das notas fiscais dos 150 produtos médico-hospitalares 
mais utilizados, com cópias pelo menos de seis meses, comprados 
nos últimos dois anos. 

No dia 1°/1 0/2003 ocorreu a reunião para discutir os assuntos 
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supracitados e compareceram os seguintes convidados: Srs. 
Poriírio Marcos Rocha Andrade, Diretor-Geral da Santa Casa de Belo 
Horizonte, representando o Sr. Saulo Levindo Coelho; Orlando Euler 
de Castro, Diretor do Instituto de Desenvolvimento Gerencial; Homero 
Carvalho Godoy, Superintendente da Fundação Santa Casa, 
responsável pelo plano de saúde da Santa Casa; Ricardo Luiz 
Martins, Diretor da Grunitzky Aud itores Independentes S/C; Sérgio 
Carlos Miranda Lanna, Diretor Financeiro da Santa Casa; Ben-Hur 
Albergaria, Diretor Administrativo da Santa Casa; Diógenes Coelho 
Vieira, Diretor Técnico e de Saúde da Santa Casa; Gonçalo de Abreu 
Barbosa, Assistente do Provedor da Santa Casa. 

Segundo informações escritas do Sr. Saulo Levindo Coelho, lidas 
durante a reunião pelo Sr. Poriírio, entre as causas da atual situação 
econômico-financeira da Santa Casa, estão: a baixa tabela do 
Sistema Único de Saúde - SUS -, que gerou sucessivos déficits 
operacionais, com conseqüente prejuízos a todos os hospitais 
filantrópicos; o aumento do preço dos insumos; a atualização do 
salário dos servidores; o investimento em alta tecnologia na época em 
que o dólar estava equiparado ao real , o qual, com a desvalorização 
do real , gerou dívidas pesadas para a instituição. Todos esses fatores 
levaram o hospital a buscar recursos no sistema financeiro, lançando 
a Santa Casa na atual situação em que se encontra. 

O Sr. Poriírio ressaltou ainda a importância da instituição para o 
SUS, uma vez que as entidades filantrópicas são responsáveis pelo 
maior volume de assistência ao SUS fora do serviço público. Segundo 
ele, atualmente a instituição está buscando um alinhamento com o 
gestor municipal de Belo Horizonte. Relatou ainda a necessidade de 
um novo modelo para a Santa Casa que garanta sua sustentabilidade, 
incluindo, até mesmo, a contribuição da sociedade. 

O grupo gestor afirmou que a Santa Casa tem o propósito de corrigir 
o desequilíbrio de suas contas por meio de algumas estratégias, tais 
como: aproximação do gestor municipal do SUS e, 
conseqüentemente, do gestor estadual e do Ministério da Saúde, 
buscando o equilíbrio dos atendimentos de alta e baixa 
complexidades; compra de suprimentos em grande escala, 
estabelecendo boa parceria com os fornecedores ; parceria com o 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
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IPSEMG -, atendendo ao servidor público pelo plano de saúde 
próprio; controle orçamentário, reorganização institucional, 
racionalização de procedimentos administrativos, mudança de 
processos, abolição da dicotomia entre o corpo técnico e o corpo 
administrativo; novos e eficazes métodos gerenciais, por meio de 
contrato já assinado com o Instituto de Desenvolvimento Gerencial -
IDG -, com duração de 24 meses, que proporá métodos de 
saneamento administrativo, técnico e financeiro semelhantes aos 
adotados na Santa Casa do Rio Grande do Sul; cooperação de 
instituições como a Federação das Indústrias do Estado de Minas 
Gerais- FIEMG -, a Companhia Siderúrgica Belga-Mineira. a Acesita, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL -, etc. ; estruturação da 
Fundação Santa Casa de Misericórdia, com o objetivo de gerenciar os 
30% dos leitos que não atendem pelo SUS, obtendo, com isso, 60% 
da receita; incremento do Plano de Saúde próprio, que hoje tem 111 
mil usuários, além da intenção de que esse plano seja, no futuro, o 
plano de saúde do funcionário público do Estado, por meio de uma 
rede, juntamente com as outras entidades filantrópicas . 

O Sr. Ricardo Luiz Martins, diretor da empresa responsável pela 
auditoria da Santa Casa, informou que a empresa, contratada em 
março deste ano, se baseou no relatório dos auditores contratados 
anteriormente (Teixeira Associados) para auditar o balanço passado, 
não tendo, em virtude disso, muitos dados a respeito. Seria 
necessário pedir à mencionada empresa o relatório de auditoria, uma 
vez que a atual empresa possui apenas o parecer de auditoria do 
balanço do ano passado. Em relação a 2003, foi realizado, em agosto 
deste ano, um trabalho que resultou num relatório que diz respeito ao 
controle interno, entre outras coisas. Ressalte-se que, segundo o 
Auditor, foram detectados problemas, sim, mas de pequena 
gravidade; ele, contudo, não entrou em detalhes. 

Quando questionado quanto à publicidade desses dados pela 
Deputada Jô Morais, o Sr. Ricardo colocou o relatório à disposição da 
Comissão, conforme autorização da Santa Casa. 

O Sr. Orlando Euler de Castro, da IDG, relatou que os contatos entre 
Santa Casa e a empresa se iniciaram em 2002, com o objetivo de 
fazer um diagnóstico preliminar. Na época foram detectados diversos 
problemas quanto ao baixo controle orçamentário da instituição. A 
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partir daí, foi apresentado um projeto voltado, inicialmente, ao 
orçamento matricial. Foi apontada também a necessidade de uma 
reestruturação organizacional , e recentemente foi iniciado um trabalho 
com o objetivo de melhorar o controle da produção e da avaliação do 
faturamento. 

Os Deputados perguntaram sobre o passivo trabalhista, a 
possibilidade de controle social por parte dos servidores, o perfil da 
dfvida e a real capacidade de sair da situação deficitária, o futuro do 
Cardiominas, etc. 

A reunião do dia 15/10/2003 contou com a presença dos seguintes 
convidados: Sra. Maria Nunes Álvares, Diretora Clínica da Santa 
Casa; Srs. Marcelo Mascarenhas, representando o Sindicato dos 
Médicos de Minas Gerais; Hermann Alexandre von Tiesenhausen, 
Presidente da Cooperativa dos Médicos da Santa Casa de Belo 
Horizonte; Roberto Antônio Verônica, Presidente do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde de Belo 
Horizonte. Foi aprovado requerimento da Deputada Jô Moraes 
convidando para a reunião seguinte o Secretário de Estado da Saúde, 
o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte e um 
representante do Ministério da Saúde para prestarem esclarecimentos 
a respeito do tema objeto da Comissão. Os Deputados solicitaram aos 
convidados informações sobre as condições de trabalho e a gestão da 
Santa Casa. 

A Sra. Maria Nunes disse estar no atual cargo apenas há três 
meses, ressaltando que trabalha junto ao corpo médico e não 
participa das decisões administrativas. Relatou que as últimas 
administrações da instituição mantiveram o corpo clínico afastado das 
discussões e das decisões. Destacou também que praticamente todos 
os procedimentos da Tabela SUS são mal-remunerados, o que 
contribuiu para o esvaziamento do hospital, que não conseguia 
comprar insumos para atender a muitos de seus pacientes. Segundo 
ela, essas questões contribuíram para a insatisfação dos profissionais 
de saúde com a instituição. 

Com relação a isso, a Sociedade Mineira de Pediatria, no dia 
3/11 /2003, enviou carta à Comissão de Saúde desta Casa 
manifestando sua preocupação com as precárias condições de 
trabalho dos médicos lotados no CTI Pediátrico da Santa Casa de 
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Belo Horizonte. Segundo a carta, faltam materiais e medicamentos, 
as equipes de enfermagem e de médicos estão incompletas, não 
estão recebendo seus salários em dia e os depósitos do FGTS e do 
INSS não estão sendo feitos. Informa também que o 13° salário de 
2002 ainda não foi pago e solicita que sejam tomadas providências 
para solucionar os problemas detectados. 

O Sr. Hermman von Tiesenhausen reconheceu que houve excesso 
no antigo projeto da instituição de modernizar-se, mas destacou que o 
objetivo foi beneficiar a sociedade. Reforçou que a Santa Casa deixou 
de prestar sua ação social por falta de suprimentos. Relatou ainda que 
os recursos obtidos pela instituição junto aos Bancos foram usados 
para o pagamento da dívida e dos fornecedores, em detrimento do 
pagamento dos funcionários. 

O Sr. Roberto Verônica afirmou que os atuais problemas da Santa 
Casa são decorrentes da má gestão das antigas administrações. 
Segundo ele, os profissionais da instituição estão muito desgastados 
com as condições de trabalho, entre elas a falta de suprimentos. 
Acrescentou que os funcionários estão dispostos a negociar a 
regularização de sua situação, e que houve outras tentativas de 
negociação, mas os responsáveis pela instituição não compareceram 
ou não apresentaram propostas para solucionar a questão. Alertou 
para a terceirização da funerária, atribuindo sua situação estável ao 
fato de estar sendo administrada por outras pessoas. Por fim, sugeriu 
que a nova administração tornasse públicas as irregularidades por ela 
verificadas. 

Por último, pronunciou-se o Sr. Marcelo Mascarenhas, que ressaltou 
que a crise não é só da Santa Casa, e sim de todo o sistema de 
saúde. Entre as causas estaria a defasagem da Tabela SUS. Afirmou 
que as gestões passadas não usaram de transparência e que o 
modelo de gestão era arcaico. Sugeriu que a dívida da instituição seja 
perdoada, principalmente porque se trata de uma dívida com o 
Estado. 

Depois de ouvir os convidados, os Deputados Neider Moreira e 
Roberto Carvalho fizeram algumas considerações. Para o Deputado 
Neider Moreira, a solução para o problema da Santa Casa implica o 
perdão da dívida, além de um reajuste imediato da Tabela SUS. Já o 
Deputado Roberto Carvalho sugere a revisão da dívida de forma 
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política. Concorda que é necessano o reajuste da Tabela SUS e 
propõe uma articulação nacional para obtê-lo. 

A reunião do dia 5/11 /2003 contou com a presença do Secretário 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Sr. Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, e do Subsecretário de Políticas e Ações de Saúde 
da Secretaria de Estado da Saúde, Sr. José Maria Borges. 
Inicialmente os Deputados solicitaram aos gestores presentes 
informações relativas ao passivo da Santa Casa, à reestruturação 
proposta pelo novo grupo gestor da instituição, à destinação a ser 
dada ao antigo Cardiominas, entre outras. 

O Sr. Helvécio destacou a importância da Santa Casa pela 
qualidade de seus serviços, pelo papel fundamental no ensino e pelo 
corpo clínico qualificado. Afirmou ainda sua extrema importância como 
componente do sistema municipal de saúde no atendimento à clínica 
médica e na UTI de adulto. Acrescentou que, quando a Santa Casa 
tem dificuldades para atender os pacientes que lá chegam, todo o 
sistema de saúde regional piora. 

Por outro lado, o Sr. Helvécio considerou que o acordo anterior com 
as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde foi feito "às cegas", sem 
uma análise adequada do desempenho da gestão anterior. Informou 
que o financiamento do BNDES privilegiou o pagamento das dívidas 
com os Bancos, e não com os fornecedores e funcionários. Para 
cobrir as outras dívidas não incluídas no financiamento do BNDES, a 
Santa Casa começou a tomar empréstimos, gerando um déficit 
financeiro que chegou ao seu ápice em julho deste ano com a greve 
dos funcionários por atraso nos pagamentos e com enorme redução 
na oferta de leitos. 

Afirmou que acredita que o novo modelo de gestão que vem sendo 
instituído na Santa Casa vai melhorar a situação da instituição e que o 
Governo Federal pretende sugerir que todas as Santas Casas do País 
adotem o mesmo modelo. Acrescentou que a Secretaria Municipal de 
Saúde já negociou a abertura imediata de 1 00 leitos de clínica médica 
e está em negociação o atendimento em otorrinolaringologia, 
cardiologia e outros, mediante um plano desenvolvido em conjunto 
com a instituição. 

O Secretário Municipal informou que, com a nova gestão, haverá 
reforço na regulação dos leitos e os encaminhamentos a serem feitos 
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para a Santa Casa passarão pelo crivo do gestor municipal. Ele 
considerou também, que, embora a Santa Casa tenha atualmente 
cerca de 400 leitos em funcionamento, o quadro de pessoal 
compatível com o funcionamento anterior de 800 leitos não foi 
reduzido. Acrescentou que a intenção agora não é reduzir o pessoal, 
mas sim ampliar novamente o número de leitos em funcionamento. 
Informou também que foi feito um estudo da dívida da instituição e, de 
fato , ela está em torno de R$178.000.000,00 e destacou a importância 
de se fazer uma auditoria detalhada desse passivo. Outro ponto a ser 
mais bem esclarecido, segundo o Secretário, é relativo à Fundação 
Santa Casa: parece haver um movimento para transferir as 
instituições lucrativas da Santa Casa para a Fundação e excluir o 
Hospital Central, onde há maior déficit; a relação do plano de saúde 
com a Fundação não está clara e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar está investigando a questão; não se sabe exatamente o 
que é a Fundação. O convidado sugeriu a criação de um Conselho 
Gestor Popular na Santa Casa. ' 

O Sr. José Maria Borges informou que hoje a Santa Casa é o sexto 
hospital em número de internações no SUS, no Estado. Considerou 
que, com o novo plano de gestão apoiado pela FIEMG, a perspectiva 
de melhora para a Santa Casa é grande. Salientou que para sair da 
crise é fundamental que se faça a governabilidade pública sobre os 
leitos da instituição, ou seja, a reestruturação tem que passar, 
necessariamente, pelo controle por parte do gestor municipal sobre os 
leitos da Santa Casa. Ressaltou mais três aspectos também 
fundamentais : que a negociação da dívida precisa de carência 
razoável e alongamento de perfil ; que é imprescindível a gestão 
profissional e que, para efetivar a reconstrução da Santa Casa, é 
preciso fazer um pacto com os funcionários . Quanto à gestão 
profissional, acrescentou que é necessário aumentar o número de 
convênios com a Santa Casa, aumentar o número de leitos, rever o 
número de funcionários, oferecer um pacote de serviços que mescle 
procedimentos bem pagos com procedimentos mal pagos pela tabela 
do SUS para garantir a viabilidade financeira . Ressaltou que a Santa 
Casa é o hospital que mais recebeu recursos do setor público em 
Minas Gerais e recebe atualmente cerca de um R$1 .1 00.000,00 por 
mês desses recursos. Quanto ao antigo Cardiominas, o convidado 
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afirmou que não há necessidade de abrir novos leitos no Estado, 
mas há uma deficiência na oferta de serviços em oftalmologia, 
otorrinolaringologia e exames de alta complexidade que podem ser 
realizados no nível ambulatorial. Tendo isso em vista, o antigo 
Cardiominas pode ser direcionado para atender a essa demanda 
específica. Relatou que, com relação à dívida com a Siemens, já foi 
feito acordo para pagamento em dez anos do valor atual dos 
equipamentos, incluída a depreciação. Informou também que a 
funerária terá seus serviços reajustados, e a CEF dará trégua de 60 
dias na cobrança da multa da dívida da Santa Casa. Acrescentou que 
o Secretário da Saúde deve intervir junto aos Bancos credores para 
facilitar a renegociação das dívidas. Além disso, estão sendo revistos 
cerca de 170 contratos terceirizados, muitos deles lesivos à Santa 
Casa, entre outras medidas para sanar a crise. Reafirmou a 
importância do controle gerencial, assistencial e financeiro por parte 
do gestor municipal na instituição. 

5 - Análise do relatório de gestão 
Segundo o relatório de gestão apresentado pela Santa Casa, 

relativo ao ano de 2002, a diretoria técnica priorizou alguns projetos 
visando à melhoria do atendimento, à racionalização operacional e à 
redução de custos. Entre esses projetos incluem-se: 

- reocupação hospitalar, atingindo em setembro de 2002 o índice de 
600 pacientes internados pelo SUS; 

- especialidade clínicas funcionando com taxa de ocupação igual ou 
superior a 75%; 

- em conjunto com a gerência do SUS e co-gestores da Secretaria 
Municipal de Saúde foram definidos os fluxos de pacientes do SUS 
para a Santa Casa, minimizando glosas decorrentes de transferências 
ou admissões hospitalares não reconhecidas pelo gestor pleno 
municipal; 

- coordenação do grupo técnico de trabalho para análise de 
compras, que tem permitido otimizar o fornecimento de medicamentos 
para o Complexo Santa Casa, com sugestões de medidas para 
racionalizar e priorizar as aquisições, além de reduzir os custos; 

- coordenação e implantação do novo projeto de especialização 
médica na Santa Casa, em parceria com a Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais, prevendo-se o ingresso de 95 novos 
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especializandos nas diversas clínicas da instituição; 

- redução de glosas em contas da maternidade, adequando os 
índices de operações cesarianas aos limites exigidos pelo Ministério 
da Saúde. 

Com relação ao Hospital Central e à Maternidade Hilda Brandão, 
Alas A e B, que fazem o atendimento a pacientes do SUS, o relatório 
apresenta as informações que se seguem. 

A Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 
implantaram em conjunto um sistema de co-gestão dos leitos 
destinados a pacientes do SUS, estabelecendo-se uma comissão 
paritária que acompanha, discute e implementa melhorias de interesse 
de ambas as partes. Houve melhora progressiva na ocupação de 
leitos dedicados aos pacientes do SUS, que passaram de 1 00 em 
março para 500 em dezembro. 

A taxa de cesarianas no Serviço de Obstetrícia da Maternidade Hilda 
Brandão variou entre 27% a 34%, mantendo-se dentro dos padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e eliminando-se as glosas de 
procedimentos. O atendimento apresenta aumento contínuo, com taxa 
de ocupação de 68,6% e taxa de permanência de 1 ,9 dias. No 
atendimento prestado ao SUS, o Serviço de Obstetrícia também tem 
mantido padrões adequados. 

Foi firmado acordo entre o gestor municipal do SUS e as diretorias 
do Complexo para a abertura de berçário de alto risco, com oferta de 
28 leitos neonatais para todo o Estado. 

Além disso, algumas medidas foram adotadas com vistas à melhoria 
geral das condições de atendimento: foi implantada enfermaria na 
pediatria para a internação de pacientes com procedimentos de curta 
permanência, reduzindo-se o cancelamento de cirurgias por falta de 
vagas; foi criada a unidade neonatal com 5 leitos para cuidados 
intensivos; 90% dos leitos da pediatria clínica foram disponibilizados 
para a central de internação; foram reabertos os leitos das clínicas 
médicas; o tempo de liberação das contas médicas para faturamento 
foi bastante reduzido e o gerenciamento do Serviço de Hemodiálise foi 
confiado à equipe médica da clínica nefrológica. Também foi 
modificado o processo de preenchimento do laudo médico para 
emissão de AIH, que antes era feito manualmente e agora é 
processado por meio de etiqueta adesiva impressa eletronicamente, o 
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que reduziu a margem de erro e a glosa de contas. Foi criado um 
sistema de protocolo eletrônico para melhor controle do fluxo de 
laudos entre a internação, o faturamento e o controle e avaliação 
hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde. 

Quanto aos serviços ambulatoriais, os atendimentos e as cirurgias 
na clínica de olhos apresentaram um crescimento de 4,6%. Os 
processos no ambulatório de oncologia foram otimizados, reduzindo-
se significativamente as glosas, e foi feita a recuperação predial e a 
aquisição de móveis e equipamentos. O ambulatório de radioterapia 
recebeu o acelerador linear, cedido pelo Ministério da Saúde em 
comodato, que atenderá cerca de 80 pacientes oncológicos por mês. 

No tratamento intensivo houve reabertura de 13 leitos nas unidades 
de terapia intensiva, possibilitando o atendimento de mais 390 
pacientes por dia, em um mês; foi feito o redimensionamento dos 
leitos da unidade de terapia intensiva para adultos, o que viabilizou 
aumento de 30% nas cirurgias de grande porte; foram adquiridos 
equipamentos indispensáveis à melhoria do atendimento; houve 
redução de, em média, 40% na permanência de pacientes na unidade; 
foram tomadas medidas para diminuir a taxa de infecção hospitalar; 
houve mudança no processo de faturamento dos prontuários das UTis 
com redução do tempo de permanência das contas no setor. Porém, o 
setor apresenta alta rotatividade de funcionários. 

Nos centros c1rurg1cos foi implementado o programa de 
aperfeiçoamento de acadêmicos de enfermagem em convênio com a 
PUC-MG e com a UFMG; iniciou-se o processo de informatização do 
agendamento e do controle estatístico das cirurgias; houve 
reformulação e criação de controles de consumo, custos e 
produtividade, entre outros. 

O Setor de hemodiálise apresentava-se deficiente no início de 2002, 
o que quase inviabilizou seu funcionamento. Constantes atrasos no 
pagamento de salários e férias, aliados a deficiências nos 
equipamentos e à falta de materiais adequados, provocaram altos 
índices de insatisfação e rotatividade elevada no quadro de pessoal. O 
fornecimento de insumos vinha sofrendo interrupções por atrasos nos 
pagamentos, a manutenção mostrava-se extremamente prejudicada, 
ocorriam suspensões de tratamentos, etc. Diante desse quadro, a 
equipe de nefrologia da Santa Casa assumiu a responsabilidade 
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integral pelo serviço desde maio de 2002 e, a partir de então, teve 
início a mudança da situação, e o índice de mortalidade de pacientes 
caiu significativamente. O setor de hemodiálise é mantido 
praticamente pela prestação de serviços ao SUS. 

Foi implantado o Sistema de Gestão Hospitalar- SGH -, cabendo à 
Gerência Comercial a responsabilidade pelo cadastramento e 
manutenção de todos os dados relativos aos convênios e suas 
respectivas tabelas. Foi feita a opção por reformar e mobiliar a ala "C" 
para aumentar a capacidade de atendimento a conven1os e 
particulares em 46 leitos, o que permitiu ampliar o empenho para 
captar novos convênios. 

Com referência aos recursos humanos, o relatório informa que 
houve mudança significativa na política de contratação de pessoal 
para o complexo Santa Casa, com a racionalização dos custos de 
pessoal. Além disso, iniciaram-se os trabalhos de conferência da 
dívida confessada de FGTS, junto à Caixa Econômica Federal , 
visando abater os valores já pagos em acordos judiciais, propor novo 
parcelamento e obter o certificado de regularidade de situação. 

Quanto aos gastos com suprimentos, algumas medidas foram 
adotadas no período, tais como: negociação com o grupo de compras 
hospitalares visando intermediação nas compras diretas de 
fabricantes com redução média de 20% no valor das compras; 
otimização e controle do volume de compra, recebimento e 
distribuição de mercadorias, levando-se em conta o número de 
pacientes internados. Entretanto, houve significativo aumento de 
gastos com material de consumo. 

O relatório também trata da criação da Fundação Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, que foi constituída em 1 on/2002 , sem 
fins lucrativos, tendo como missão: criar, administrar e operar planos 
de saúde; prestar assistência médico-hospitalar aos usuários, através 
do sistema de credenciamento direto ou pelo ressarcimento de 
despesas; contribuir com a manutenção e o funcionamento da Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Segundo o relatório, a 
implantação absorveu todas as unidades de negoc1os não-
hospitalares do Complexo Santa Casa. Durante o ano 2002, 
registraram-se algumas atividades e ocorrências relevantes 
pertinentes às unidades vinculadas à Fundação. Quanto às ações 
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protocoladas nos órgãos de defesa do consumidor relativas a 
denúncias e reclamações sobre os planos de saúde da Santa Casa, 
do total de 191 ações, 139 foram extintas ou arquivadas. Houve 
redução da dívida da Santa Casa Saúde por meio do pagamento de 
valores em atraso devidos a profissionais e entidades médicas 
conveniadas, além da amortização de empréstimo junto à 
CREDICOM, cujo término estava previsto para maio de 2003. O 
processo de informação do Sistema de Informações de Produtos da 
Agência Nacional de Saúde ANS alcançou 80% de 
desenvolvimento e tinha conclusão prevista para maio de 2003. Foi 
iniciada a reestruturação do Santa Casa Saúde com a criação da 
Coordenadoria de Vendas a Pessoas Físicas, a adoção do sistema de 
renegociação de preços em planos empresariais julgados defasados, 
a reorganização da Gerência Médica, a implantação do faturamento 
eletrônico dos prestadores de serviço, a revisão do módulo de 
faturamento do sistema do plano, entre outras ações. Acrescente-se 
que as prorrogações de internações e as longas permanências dentro 
da Santa Casa passaram a ser avaliadas por médico contratado para 
essa função. O gerenciamento da funerária foi reformulado por meio 
do investimento em recursos humanos, reformas e adoção de práticas 
comerciais e administrativas modernas. O Núcleo de Pós-Graduação 
elaborou e encaminhou o relatório anual à Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES - e foram promovidas uma 
defesa de tese e duas de dissertação. Já a Escola de Enfermagem 
João Paulo 11 ofereceu o curso técnico em enfermagem a 12 turmas, 
abrigando cerca de 600 alunos, que também colaboram como 
estagiários na Santa Casa. O Instituto Geriátrico Afonso Pena, que 
conta 42 vagas e desenvolve a atenção integral ao idoso, funcionando 
como moradia de longa permanência, foi reformado e ampliado. 

No item relativo a resultados e perspectivas financeiras, o relatório 
informa que a Santa Casa teve, no ano de 2002, um crescimento de 
9,85% na sua receita. Com a ativação de 48 novos leitos de convênio, 
espera-se um aumento significativo na receita de convênios, incluindo 
o Santa Casa Saúde, que já não faz mais parte do sistema de caixa 
único da Santa Casa. A funerária e a escola de enfermagem também 
tiveram crescimento na receita de 12,5% e 30,4%, respectivamente. O 
crescimento apresentado na rubrica "Outras Receitas" reflete o acordo 
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celebrado no começo de 2002, pelo qual as Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde se comprometeram a fazer o aporte mensal de 
R$700.000,00 para a instituição. Quanto ao controle de despesas, a 
Santa Casa manteve os mesmos níveis do ano anterior. Na rubrica 
"Serviços de Terceiros", houve crescimento significativo de 33% nas 
despesas, sendo que 80% delas são decorrentes de atendimentos a 
usuários do plano de saúde. Segundo o relatório, o crescimento da 
rubrica "Outras Despesas" é decorrente da contabilização, a partir de 
2002, da depreciação, que até o ano de 2001 não era contabilizada. O 
endividamento com fornecedores foi reduzido em 3,26%, e o número 
de títulos protestados foi reduzido em 47%. Houve melhora de 7,5% 
no faturamento do SUS, mas o faturamento de particulares teve queda 
de 44,4% em relação ao ano anterior. 

6 - Propostas dos novos gestores 
Em março de 2002, o Provedor da Santa Casa, seus Diretores e 

membros da mesa administrativa se dirigiram à Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG- solicitando apoio para 
a formação de um grupo de patrocinadores que pudesse apoiar o 
projeto de aperfeiçoamento do sistema de gestão. Com esse 
propósito, foi assinado o termo de compromisso para a reestruturação 
da instituição com a FIEMG, no dia 23/7/2002. Assinaram como 
doadores a própria FIEMG, a Câmara de Dirigentes Lojistas- CDL -, o 
Serviço Social da Indústria - SESI -, a SAMARCO Mineração, a 
ACESITA e a Companhia Siderúrgica Belgo Mineira. 

As empresas e entidades que participam do Projeto de 
Aperfeiçoamento Gerencial fornecerão recursos financeiros para a 
efetivação das mudanças voltadas para resultados, por meio de 
reestruturação organizacional, do orçamento matricial , do melhor 
gerenciamento da rotina diária, entre outras medidas. Foi contratado, 
então, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial - IDG -, empresa de 
direito privado, destinada ao desenvolvimento e difusão de métodos e 
técnicas de gerenciamento voltados à obtenção de resultados nas 
organizações humanas. As entidades contratantes, até mesmo a 
Santa Casa, investirão R$ 1 .449.828,00 nos serviços a serem 
prestados pelo IDG. 

O diagnóstico feito pelo IDG detectou os seguintes problemas: 
controle orçamentário deficiente, distorções nos relatórios contábeis, 
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processos operacionais falhos , capacidade gerencial limitada e 
tecnologia de informação precária. Internamente, o nível de satisfação 
deixou a desejar e demonstrou falta de convergência entre o corpo 
clínico e o administrativo. 

Após amplas discussões, definiu-se o projeto visando à melhoria de 
atendimento, à viabilização econômico-financeira e ao aumento da 
produtividade da instituição. Os consultores do IDG responsáveis pelo 
projeto sugeriram medidas semelhantes às adotadas na 
reestruturação da Santa Casa de Porto Alegre, desenvolvida pelo 
mesmo instituto. 

A parte técnica da proposta foi apresentada pelos consultores 
Orlando Euler, Renato Vilela e Carlos Augusto Oliveira, do IDG. Ela 
prevê reformulações nos conceitos de orçamentos e metas, buscando 
a auto-sustentação e visando à entrada de receitas suficientes para 
que a Santa Casa preste serviços de qualidade à comunidade. O 
processo de mudança na gestão inclui a participação de médicos, 
funcionários e até de pacientes. O trabalho se refere a toda a 
organização da Santa Casa (Hospital Central, São Lucas, Santa Casa 
Saúde, Funerária, Escola de Enfermagem e Instituto de Geriatria 
Afonso Pena). Segundo informações do jornal da Santa Casa, o 
desenvolvimento dos trabalhos está dentro dos prazos estabelecidos, 
ou seja, 24 meses, com início em junho de 2003, e algumas iniciativas 
já foram tomadas com relação ao plano de saúde e à modernização 
do sistema de informática. 

7 - Conclusões e recomendações 
Em face da importância de todas as informações colhidas por esta 

Comissão Especial e dos documentos apresentados pelas 
autoridades que nesta Casa compareceram para prestar seus 
esclarecimentos, chegamos às seguintes conclusões. 

Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a gravidade do 
problema do setor hospitalar filantrópico. Há que se considerar, 
portanto, que a crise da Santa Casa está inserida em um contexto 
maior de crise na saúde pública, no qual diversos hospitais 
filantrópicos , principalmente os de menor porte, também atravessam 
sérias dificuldades para se manterem em funcionamento. Isso se deve 
a diversos fatores , mas podemos destacar dois principais: a tabela 
defasada de procedimentos a serem pagos pelo SUS, que 
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normalmente constituem a maior receita desses hospitais, e as 
dificuldades para neles implementar gestões profissionais e de 
qualidade. Destaque-se que a condição de dependência do SUS gera 
uma situação econômica bastante delicada para grande parte do setor 
filantrópico. 

Na verdade, percebe-se um movimento de transformação, ao qual 
os hospitais filantrópicos terão de se adaptar, se quiserem sobreviver. 
Trata-se de desenvolver projetos mais ajustados, tanto em nível 
gerencial quanto em nível assistencial, para que esses hospitais se 
qualifiquem como referência para a atenção básica, oferecendo 
serviços de maior complexidade e diferenciando-se da rede básica de 
assistência. Entretanto, para que essa transformação ocorra, é 
necessário o investimento em tecnologia médico-assistencial, em 
equipamentos, em instalações e em recursos humanos, o que parece 
impossível em instituições com déficit financeiro permanente. 

A tendência é que o setor filantrópico amplie sua clientela, ao longo 
dos anos, para reduzir sua dependência financeira do sistema público. 
Para tanto, é fundamental que haja ampliação na oferta de serviços de 
média e alta complexidades e que seja feita a captação do segmento 
privado por meio de planos de saúde. Pelos dados apresentados, 
parece-nos que a Santa Casa está nesse caminho. 

Consideramos que, embora atualmente apresente alta taxa de 
ociosidade de leitos e déficit financeiro, a Santa Casa já definiu seu 
novo projeto e pretende assumir seu papel como referência regional , 
contando agora com os incentivos adicionais das parcerias realizadas. 
A Secretaria Municipal de Saúde, por sinal , já negociou a abertura 
imediata de 1 00 leitos de clínica médica e está em negociação o 
atendimento em otorrinolaringologia, cardiologia e outros, dentro de 
um plano desenvolvido em conjunto com a instituição. 

Conforme as informações do Secretário Municipal de Saúde, na 
nova gestão, haverá reforço na regulação dos leitos, e os 
encaminhamentos a serem feitos para a Santa Casa passarão pelo 
crivo do gestor municipal. Esse aspecto é fundamental para o 
reestabelecimento do bom funcionamento da Santa Casa, pois 
garantirá a governabilidade pública sobre os leitos da instituição. 
Consideramos adequada essa diretriz, pois entendemos que a 
reestruturação tem que passar, necessariamente, pelo controle por 
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parte do gestor municipal sobre os leitos da Santa Casa. 

Segundo a proposta de reestruturação do novo grupo gestor, três 
aspectos fundamentais serão trabalhados: a negociação da dívida terá 
como objetivo obter carência razoável e alongamento de perfil , e a 
nova gestão será profissional e alicerçada em um pacto de 
reconstrução a ser feito com os funcionários. O grupo propõe também 
que se amplie o número de convênios com a Santa Casa, que se 
aumente o número de leitos, que se faça a revisão do número de 
funcionários e que seja oferecido um pacote de serviços que mescle 
procedimentos bem-pagos com procedimentos mal pagos pela Tabela 
SUS para garantir a viabilidade financeira da instituição. Quanto a 
esse último aspecto, esta Comissão propõe que a Frente Parlamentar 
em Defesa da Saúde, desta Casa, envide esforços junto ao Ministério 
da Saúde visando ao reajuste da Tabela de Procedimentos do SUS. 

Entretanto, para garantir que o processo de transição e de 
implementação do novo modelo de gestão transcorra da melhor 
maneira possível, recomendamos a criação de um Conselho de 
Saúde da Santa Casa, nos moldes do que já existe no Hospital das 
Clínicas da UFMG, composto por usuários, representantes dos 
gestores e funcionários da instituição. Para garantir atendimento de 
qualidade, os usuários ou interessados poderão encaminhar ao 
Conselho propostas de melhoria do funcionamento da instituição e 
acompanhar as políticas de saúde por ela adotadas. O Conselho terá, 
além disso, papel fiscalizador dentro da instituição. 

Quanto à situação dos funcionários, que convivem com o atraso dos 
salários e com a falta de condições mínimas para o desempenho 
adequado de suas funções, esta Comissão sugere que seja com eles 
aberta, de imediato, mesa permanente de negociação, visando a um 
pacto de gestão interno que possibilite a saída da crise. Caso os 
funcionários se recusem a trabalhar, como os custos da instituição se 
mantêm os mesmos, tal crise fatalmente será agravada. 

Com relação à dívida da instituição e à destinação dada ao 
financiamento do BNDES, esta Comissão constatou que nenhuma 
parcela do financiamento entrou no caixa da Santa Casa, tendo sido 
liberado pelo BNDES diretamente aos Bancos mencionados e pela 
Caixa Econômica Federal aos fornecedores e a outros credores. Não 
houve previsão de uso desses recursos para pagamento de salários 
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em atraso ou do passivo trabalhista. Do total de recursos 
recebidos, 62,86% foram destinados ao pagamento de sete Bancos, 
mas cerca de R$30.000.000,00 de outros passivos da Santa Casa não 
foram cobertos por esses recursos. Diante do passivo herdado, dos 
pagamentos mensais a serem feitos aos Bancos e do déficit mensal 
no caixa da instituição, a crise se instalou. 

Conforme parecer da Grunitzky Auditores Independentes S/C, de 
17/4/2003, como a contratação da auditoria foi feita após 31 /12/2002, 
não foi possível realizar o acompanhamento do inventário físico dos 
estoques naquela data, registrados no balanço patrimonial pela 
importância de R$1.763.183,40. Além disso, a Santa Casa não possui 
controle individualizado dos bens que compõem o ativo imobilizado, 
nem controle dos bens reavaliados e seu reflexo na respectiva reserva 
de reavaliação, por isso não foi possível quantificar o montante de 
possíveis diferenças. Os auditores concluíram que a entidade 
apresenta alto índice de endividamento, agravado por constantes 
déficits, e que apresenta um passivo total de R$21 0.978.332,86. 

Segundo informações colhidas nos depoimentos, um outro estudo 
da dívida da instituição aponta que ela estaria em torno de 
R$178.000.000,00. Por esse motivo, esta Comissão sugere a 
realização de nova e detalhada auditoria relativa ao passivo da Santa 
Casa. 

Por outro lado, acreditamos que a Santa Casa também está 
encontrando saídas para administrar a dívida da melhor maneira 
possível. Conforme os depoimentos, a instituição já fez acordo com a 
Siemens para pagamento da dívida em dez anos, considerando o 
valor atual dos equipamentos, incluída a depreciação. Com relação à 
dívida com a Caixa Econômica Federal, já foi feito acordo para que 
esse Banco conceda uma trégua de 60 dias e um abatimento na 
cobrança da multa relativa à dívida. Além disso, o Secretário da 
Saúde se prontificou a intervir junto aos Bancos credores para facilitar 
a renegociação das dívidas. Para esse fim, esta Comissão propõe que 
seja feita a renegociação da dívida da Santa Casa com os 
fornecedores , com o apoio dos gestores estadual e municipal, para 
que a instituição volte a realizar suas compras com base no preço de 
mercado. A possibilidade de comprar a preços reais , e não mais com 
preços acima do mercado, certamente contribuirá para o equilíbrio 
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financeiro da instituição. 
Quanto ao prédio do antigo CARDIOMINAS, esta Comissão entende 

que a idéia de terminar sua construção para que ele funcione como 
grande hospital não é interessante, visto que não há necessidade de 
abrir novos leitos no Estado, segundo informações dos gestores 
municipal e estadual. Há, porém, uma deficiência na oferta de serviços 
em oftalmologia, otorrinolaringologia e exames de média e alta 
complexidade que podem ser realizados no nível ambulatorial. 

Dessa forma, esta Comissão sugere que o antigo CARDIOMINAS 
seja devolvido ao Estado, que deverá terminar sua construção visando 
ao atendimento dessa demanda específica, uma vez que a Santa 
Casa não tem condições de fazê-lo devido à crise financeira em que 
se encontra. Os recursos para esse fim poderiam ser conseguidos por 
meio de consórcio entre a Secretaria Municipal de Saúde, as 
Secretarias de Saúde dos municípios da Região Metropolitana, a 
Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde. Nesse caso, 
a gestão do hospital poderia, até, ser compartilhada entre o Estado e 
o Município de Belo Horizonte. 

Esta Comissão propõe também que o antigo CARDIOMINAS 
funcione como centro de formação de profissionais de saúde dos 
diversos municípios, que nele receberiam treinamentos específicos 
para realizar o primeiro atendimento de maneira adequada em seus 
municípios nas diversas especialidades médicas, como cardiologia, 
por exemplo. 

Esta Comissão sugere, ainda, que a implementação do novo plano 
de gestão da Santa Casa seja acompanhada por um grupo de 
trabalho a ser composto por parlamentares interessados, dando 
continuidade ao seu papel fiscalizador. 

Finalizando, recomendamos o envio deste relatório à Santa Casa de 
Misericórdia de Belo Horizonte, às Secretarias Estadual e Municipal 
de Saúde, ao Ministério da Saúde, aos Conselhos Estadual e 
Municipal de Saúde, bem como ao Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde- SINDEESS. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Jô Moraes, Presidente- Roberto Carvalho, relator- Neider Moreira. 
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do 

Regimento Interno. 
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Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Participação 

Popular solicitando seja enviado ofício à Associação Mineira dos 
Municípios - AMM -, solicitando cooperação para divulgar, nos 
municípios, campanhas de incentivo tributário para prestadores de 
serviços envolvidos na construção de moradias populares, 
particularmente para os projetos desenvolvidos por entidades de 
promoção de acesso à moradia que tenham por objetivo a redução do 
custo da habitação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento do Deputado Célio Moreira solicitando que o Projeto 
de Lei n° 814/2003 seja distribuído à Comissão de Saúde. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento no 1.317/2003, da ComissttO de Defesa do 
Consumidor, que solicita ao Chefe da Polícia Civil informações sobre 
a licitação para concessão de serviços de reboque e guarda de 
veículos apreendidos pelos órgãos de trânsito da Capital. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo n° 1 I que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 1.317/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.319/2003, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, que solicita ao Chefe da Polícia Civil do Estado 
informações sobre a destinação dos veículos que menciona. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 1.351 /2003, do Deputado João Bittar, que solicita 
ao Presidente do IPSEMG informações sobre o não-repasse de 
verbas aos dentistas que prestam serviços aos associados e aos 
conveniados do Instituto na cidade de Uberlândia e sobre a data de 
suspensão de tais repasses. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As 
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 1.359/2003, da Comissão de Direitos Humanos, 
que solicita ao Secretário de Defesa Social informações sobre o 
cumprimento da Lei de Execuções Penais no que tange à 
determinação de os presos com sentença transitada em julgado 
cumprirem pena em penitenciárias. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
1.359/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 1 .426/2003, do Deputado Adalclever Lopes, que 
solicita ao Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais 
informações sobre a modalidade de jogo denominada Ligue-Minas, a 
ser implantada por essa autarquia brevemente. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 1.426/2003 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.439/2003, do Deputado João Bittar, que solicita 
ao Secretário da Defesa e ao Subsecretário de Justiça informações 
sobre possível transferência por parte da Subsecretaria de Justiça de 
1 00 presidiários oriundos das delegacias da Capital para a cidade de 
Uberlândia. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo no 1 . As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 1 .439/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

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

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do 
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Projeto de Lei n° 1 .079/2003, do Governador do Estado, que altera 
dispositivos da Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1 , 
apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo no 1, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação do Substitutivo no 2, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°s 3 a 14, ficando prejudicadas, com a aprovação do 
Substitutivo n° 2, as Emendas n°S 1 e 2. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputadas e 

Deputados, solicitei a continuação da discussão do Projeto de Lei no 
1.079/2003, porque, como anunciado na semana passada, o Bloco 
PT-PCdoB continua com processo de obstrução nesta Casa. 

Essa obstrução tem motivos claros para existir. O primeiro ponto era 
a demora do envio do plano de carreira dos professores a esta Casa. 
Esperávamos esse envio para o mês de setembro, possibilidade 
levantada pelo Governador, e o atraso era evidente. Felizmente, hoje, 
esse plano de carreira chega a esta Casa, a partir de nosso anúncio 
dessa discussão. Embora não tenhamos conhecimento do teor do 
projeto, certo é que chegou a esta Casa, e esperamos sua votação 
rápida, porque interessa aos professores que a carreira seja 
alcançada. Isso porque o último reajuste concedido aos professores 
praticamente acabou com a carreira na área da educação. Os 
professores mais antigos tiveram reajuste pequeno, enquanto os 
novos, um reajuste maior, o que fez com que se achatasse a carreira, 
ficando os professores com pouca evolução na carreira. 

Comemoramos a vinda do plano de carreira, embora saibamos que 
o Governo, infelizmente, enviou-nos o plano sem a tabela salarial. 
Assim, a luta dos professores e demais trabalhadores da educação 
terá de continuar para garantir o piso salarial da categoria. O plano de 
carreira só se efetivará, na prática, a partir da existência desse piso. 
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Ainda há outros objetivos, que estamos discutindo com a Liderança 
do Governo, além do plano de carreira. São exatamente as emendas 
coletivas feitas pela Bancada do PT. 

Nessas emendas, procuramos fazer com que as áreas sociais 
tivessem verbas maiores que aquelas orçadas pelo Governador Aécio 
Neves. Aliás, orçou pouca verba na questão social, pois o Governador 
trabalha com um orçamento que não é verdadeiro. Há uma 
camuflagem, uma diminuição daquilo que o Estado arrecadará. Temos 
dito isso há muito tempo. O Estado trabalhou com determinado déficit 
orçamentário para este ano que não é verdadeiro, e trabalha para o 
ano que vem com um déficit orçamentário que não existirá, o 
chamado déficit de R$1.300.000.000,00. O Governo não colocou no 
orçamento - embora o reconheça - aquilo que terá a partir das 
reformas tributária nacional e previdenciária, do Presidente Lula. 

Essas reformas farão com que Minas Gerais 'e os outros Estados 
melhorem sua situação econômica. O Presidente Lula, em menos de 
um ano de Governo, está conseguindo fazer a reforma tributária que o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso não teve vontade política de 
fazer em 8 anos de Governo. A reforma tributária ajudará o conjunto 
dos Estados brasileiros, e não será diferente em Minas Gerais. As 
duas reformas darão a Minas Gerais, pelo menos, 
R$1 .000.000.000,00 do que estava previsto no orçamento, que já é 
fruto da reforma tributária do Governo. Fará, portanto, a divisão do 
bolo arrecadado nacionalmente. 

Minas Gerais está sendo tratada como merece pelo Governo 
Federal , diferentemente do que fez o Presidente Fernando Henrique, 
que perseguiu o Estado, principalmente depois da desavença política 
com o ex-Governador Itamar Franco. Não chegava nem um centavo 
para este Estado, que ficou à míngua. Apesar de o primeiro ano de 
Governo ser difícil, principalmente depois de 8 anos de FHC, o 
Presidente Lula deu a Minas Gerais 8 vezes mais recursos que para o 
Rio de Janeiro, e 3 vezes mais que para São Paulo. Percentualmente, 
nem se fala, se compararmos o tamanho de São Paulo e Rio de 
Janeiro com Minas. 

Na reforma tributária, haverá a CIDE, que dividirá a renda: 75% para 
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os Estados, e 25% para os municípios, que também ganharão com 
isso; e ainda a desoneração das exportações e o fundo regional que 
Minas ganhará devido ao semi-árido no Norte do Mucuri e 
Jequitinhonha. Portanto, Minas Gerais também entrará no fundo 
regional, o que gerará equilíbrio financeiro. O Presidente Lula, em um 
ano de Governo, cumpre esse compromisso e alivia os cofres dos 
Estados, apesar das dificuldades iniciais. 

Com isso, será possível que o Estado tenha um orçamento mais 
folgado e possa cumprir as promessas, como a do plano de carreira. 
Fica aqui a cobrança da tabela e do piso salarial para os professores. 
Quanto ao plano de carreira, se não houver piso salarial , será apenas 
uma meia-vitória, pois não haverá progressão. Esse foi o primeiro 
ponto da nossa obstrução. Considero uma vitória também da nossa 
bancada, do PT e do PCdoB, que afirma que não terminaríamos o ano 
sem que o plano de carreira chegasse à Assembléia Legislativa. 

Esperamos mais investimento na área social. Apresentamos 
emendas importantes, como a do Bolsa-Família, que contava apenas 
com 21 milhões. De acordo com nossa emenda, esses recursos serão 
aumentados para 30 milhões. O Governo Federal já enviou 
R$23.000.000,00 para Minas. 

A proposta do Governo para a reforma agrária é vergonhosa: 
R$1.000.000,00 para obras de infra-estrutura e assentamentos. Como 
existem aproximadamente 1 00 assentamentos em Minas Gerais, 
seriam R$100,00 por ano para cada assentamento. Essa quantia não 
cobre nem a cesta básica. A nossa emenda propõe que os recursos 
sejam de R$11 .000.000,00, o que daria em torno de R$11 0.000,00 
para cada assentamento e possibilitaria a concretização de projetos. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho e o Presidente da Assembléia darão 
respostas relativas a essas e outras emendas coletivas que 
apresentamos. 

Em 2004, desejamos que esta Casa esteja mais preparada para 
exercer seu papel fiscalizador. Por isso, solicitamos a instalação de 
mais terminais do SIAFI , porque temos apenas um na Comissão de 
Fiscalização Financeira. Segundo o Presidente, teremos a instalação 
de mais dois, sendo um na Maioria e outro na Minoria, que auxiliarão 
na fiscalização do Governo do Estado. 

Deputada Maria Te reza L ara, a nossa obstrução está alcançando 
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seus objetivos. Felicito a combatividade das Deputadas e dos 
Deputados, que têm feito da obstrução um canal de pressão e 
negociação. 

Não podíamos deixar de enfatizar as nossas denúncias sobre os 
tarifaços. O tarifaço 1 foi o do incêndio. Alguns acharam que havia um 
Nero governando Minas, porque foi instituída taxa de incêndio em todo 
o Estado. Ficamos com medo que fosse incendiado. Assim que o 
Governador sancionar o projeto, entraremos com uma ADIN no STF. 

Estamos denunciando o tarifaço 2, que é o Projeto de Lei no 
1.079/2003, cuja proposta é aumentar o IPVA de motos. Os 
motoqueiros precisam preparar o bolso, porque esse imposto subirá 
de 1,5% para 2%. Já estão nas Comissões os tarifaços 3, 4 , 5 e 6, 
presentes de Natal para o povo mineiro. 

Esse é outro motivo para nossa obstrução, ou seja, denunciar os 
tarifaços, que não são necessários. A reforma tributária feita pelo 
Governo Federal divide renda com os Estados e fará com que Minas 
saia ganhando. Não era necessário que o Governador tivesse tanta 
voracidade fiscal. Os Senadores introduziram um mecanismo na 
reforma tributária, com a concordância do PT, cujo objetivo é controlar 
e reduzir aumento de carga tributária. Se os limites forem 
ultrapassados, o mecanismo é acionado, evitando aumento de 
impostos e taxas. 

Esse cuidado foi tomado no Congresso Nacional, mas o Governador 
enviou seis tarifaços para esta Casa. O primeiro foi aprovado pela 
base do Governo, mas temos esperanças de que seja sensível e peça 
ao Governador que retire os outros 5, iniciando pelo Projeto de Lei no 
1.079/2003, responsável pela continuação do nosso processo de 
obstrução, cujos motivos já expliquei. Mesmo que venhamos a 
desobstruir a pauta - discutiremos isso com nossa bancada -, diante 
dos objetivos alcançados, como o plano de carreira, votaremos contra 
os 5 tarifaços do Governador Aécio Neves, porque são injustos e 
desnecessários, visto que a reforma tributária feita pelo Presidente 
Lula faz justiça e redistribui renda com os Estados. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Nobre companheiro 
Deputado Rogério Correia, durante a sua fala, lembrei-me da época 
em que era Vereadora, e a Maria do Carmo e o Jésus eram Prefeitos 
em Betim. Nos dois mandatos do PT, éramos três Vereadores. Havia 
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grande unidade na Câmara Municipal. Conseguimos aprovar todos 
os projetos de interesse da comunidade. E nesta Casa, ressalto 
publicamente, por meio da TV Assembléia, o seu papel como líder, ao 
promover a unidade da nossa bancada, com a participação efetiva de 
todos os seus membros. Fazemos uma oposição qualificada e 
positiva, apoiando e elogiando as boas ações do Governo, quando se 
traduzem em benefícios para o povo. A questão do subteto dos 
servidores públicos é um bom exemplo. Realmente, não pode haver 
grande disparate entre os menores e os maiores salários. Isso nos 
credencia a questionar todas as atitudes que julgamos perniciosas 
para o Estado, como o tarifaço. Já disse, por diversas vezes, que 
existem outras alternativas de arrecadação. Não podemos aceitar que 
o seu aumento ocorra apenas com a criação e majoração de taxas e 
tarifas. 

A vinda do plano de cargos e salários, mesmo sem tabela, é uma 
vitória resultante da cobrança da Oposição, da organização do 
sindicato e da ação desta Casa, ao defender o papel essencial do 
processo de obstrução. Cobramos o envio desse projeto desde a 
época da reforma administrativa, com prioridade, sobretudo, para os 
funcionários da educação. 

Ressaltamos ainda o carinho e a atenção que o Governo Lula tem 
para com Minas Gerais, verificado, inclusive, no Programa Fome Zero, 
ao priorizar o vale do Jequitinhonha, além das regiões Norte e 
Nordeste do País. Houve grande avanço. As pesquisas mostram a 
diminuição e até a extinção da mortalidade infantil , por meio da 
melhoria de políticas públicas de investimento nas crianças e nos 
adolescentes. 

Fazemos, pois, coro com V. Exa. Sabemos da nossa grande 
responsabilidade de continuar contribuindo com o Estado. Muitas 
vezes, fazemos parceria com os Deputados da base de Governo, 
porque colocamos o interesse do povo mineiro em primeiro lugar. Esta 
Casa é símbolo de vanguarda no nosso País, superando divergências 
e fazendo com que o interesse da população seja respeitado e que ela 
tenha qualidade de vida. Esse será sempre o nosso papel. 
Procuramos aperfeiçoá-lo cada vez mais. Obrigada. 

O Deputado Rogério Correia* - Nosso processo de obstrução 
objetivava o envio do plano de carreira pelo Governador, pelo qual 
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lutávamos desde a reforma administrativa. Naquela ocasião 
fizemos um acordo: só votaríamos se ficasse garantido o plano de 
carreira para o conjunto dos funcionários públicos, e os primeiros 
beneficiados seriam os trabalhadores da área da educação. 
Propusemos uma emenda, que foi acatada e fez constar na 
Constituição a obrigação da remessa de todos os planos de carreira 
da administração direta e indireta até o dia 31 de dezembro. Essa foi 
nossa principal conquista na reforma administrativa. O plano dos 
professores já chegou. Gostaríamos que os outros funcionários 
ficassem tranqüilos, pois, se seus planos não chegarem até o dia 31 , 
o Governo deverá responder por crime administrativo. Estamos 
confiantes. O início do próximo ano será movimentado nesta Casa, 
pois todos os servidores públicos estarão acompanhando a votação 
dos planos de carreira. 

Em relação ao plano de carreira da área da educação, será 
necessário fazer um estudo sobre o que nos foi enviado, conversar 
com o Sind-UTE e fazer uma análise geral. Se o plano estiver dentro 
dos parâmetros do acordo feito com o sindicato, poderemos até votá-
lo rapidamente, pelo menos no 1° turno, ainda neste ano. Isso 
depende de uma análise pormenorizada, pois se houver diferenças, 
não deveremos votar no mês de janeiro, porque os professores 
estarão em férias, e sua vigilância e presença na Assembléia são 
importantes. Após a votação, ficaria faltando o piso salarial , e os 
professores se mobilizariam, pois ele não consta do plano. 

Conversei com a coordenação do Sind-UTE, que fará um estudo 
rápido do plano de carreira. Nós, por meio da nossa assessoria, 
também faremos uma leitura rápida para sabermos qual será o 
posicionamento. Ainda hoje, realizaremos uma reunião do nosso bloco 
e iniciaremos a discussão sobre como agir. 

O envio do plano de carreira a esta Casa é uma vitória dos 
professores, embora parcial, pois não há o piso salarial, e precisamos 
analisar o seu conteúdo. A vitória também é nossa, do Bloco PT-
PCdoB, que nos posicionamos de maneira firme, ao iniciarmos uma 
obstrução, para que esse plano se tornasse realidade. A obstrução, 
sem dúvida, foi crucial, pois fez com que o Governo apressasse o 
envio do plano. Dissemos que poderíamos suspender a obstrução 
caso o Governo enviasse-nos o referido plano, mas isso não significa 
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compromisso em votar a favor de tarifaço. Votaremos contra todos 
os tarifaços. Já votamos contra o primeiro e votaremos contra os seis. 
Tomara que não venha mais. O povo não agüenta mais tributos. 

O Presidente Lula, ao fazer a reforma tributária, possui um 
mecanismo para não aumentar a carga tributária. Há muito cuidado 
para não aumentá-la: dividiu o bolo entre os Estados e os municípios; 
e o CIDE também será dividido. Se o ex-Presidente Fernando 
Henrique tivesse feito isso, provavelmente o Estado não estaria nessa 
situação. Foram oito anos perdidos, a década perdida do Governo 
FHC, vendilhão da Pátria; felizmente o vendaval passou. 

Quando chegamos ao Governo, tínhamos esperanças de que talvez 
a situação não estivesse tão ruim, mas estava, era catastrófica. Não 
fosse a intervenção do atual Governo Federal, estaríamos amargando 
uma inflação em torno de 70%. Felizmente o Presidente Lula 
conseguiu conter a inflação; segurou o risco Brasil , que caiu a níveis 
que há anos não víamos; segurou o aumento do dólar e controlou a 
economia. Iniciamos a fase do crescimento econômico, compromisso 
de campanha do Presidente Lula. A partir do ano que vem, esse 
crescimento fará com que o País recupere um pouco a geração de 
emprego e de renda. Os programas sociais também começarão a 
andar. Queremos oferecer, até o final do Governo, o Programa Bolsa-
Família a 11 milhões de pessoas. Esse programa, além de dar renda, 
prepara as famílias para que tenham um emprego. O valor do cartão é 
importante, em média R$72,00, mas esse Programa proporciona à 
família a oportunidade de aprender profissões como as de costureira, 
doceira, manicure, cabelereiro e outras. Os programas do PRONAFE 
e de Microcrédito também são importantes. Todas essas ações já 
estão sendo implantadas no País. Ano que vem, terão grande 
dimensão após arrumarmos a casa. 

Com a reforma tributária, o Governo Federal também faz a 
repartição para Estados e municípios. A situação do Estado de Minas 
Gerais, para o próximo ano, não será tranqüila, mas o déficit 
orçamentário ao qual o Governador se referiu , de 
R$1.300.000.000,00, não existirá. Com o que nos será destinado, 
Minas Gerais poderá retomar investimentos, não a partir da COPASA 
e da CEMIG, mas a partir do caixa do Governo. 

A reforma tributária tem sido feita com o apoio de setores de 
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oposição ao Governo Lula. Os Deputados do PSDB e os do PFL 
votaram favoravelmente à nossa reforma porque, como os 
Governadores, Deputados Federais e Senadores, sabem que os 
Estados também ganham. A reforma tributária tem a característica de 
divisão de renda, assim como a reforma previdenciária, por intermédio 
da qual o Governo Federal , com o apoio do Governador Aécio Neves, 
felizmente estabeleceu teto e subteto salarial. 

Portanto, não votaremos a favor de nenhum dos seis tarifaços do 
Governador. Entraremos na justiça contra o tarifaço 1 e votaremos 
contra os demais. Obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, funcionários desta Casa, telespectadores da TV 
Assembléia, boa-tarde! 

O motivo que me traz a esta tribuna é a comemoração do Dia da 
Justiça, ontem, 8 de dezembro. Na acepção do Dicionário Aurélio da 
Língua Portuguesa, justiça significa: "1 - Conformidade com o direito; 
a virtude de dar a cada um o que é seu. 2 - A faculdade de julgar 
segundo o direito e melhor consciência.". Mas somente aqueles que, 
de alguma maneira, foram lesados e tiveram seus diretos 
reconhecidos, ou mesmo os que sentiram a ausência de reparo a 
algum dano sofrido, compreendem de fato a abrangência do sentir-se 
justiçado ou injustiçado. 

A justiça pode assumir, ainda, a denominação do próprio Poder 
Judiciário, que possui a atribuição de dirimir os conflitos surgidos na 
sociedade e de reconhecer e restabelecer os direitos previstos no 
ordenamento jurídico, mediante a interpretação das leis e princípios 
jurídicos vigentes, ou até, do uso da lógica e do bom-senso, na busca 
daquilo que se consumou como justo na visão da sociedade. O Poder 
Judiciário do nosso Estado tem-nos dado motivos para nos 
orgulharmos de sua luta incessante a favor da prestação jurisdicional 
eficiente e capaz de atender às demandas da população, mesmo com 
todas as dificuldades, algumas impostas pela própria legislação 
processual. 

O Dia da Justiça, que estamos aqui para reverenciar, deve ser 
lembrado em Minas Gerais pelo êxito de vários operadores do direito, 
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como o Ministério Público, órgão independente e indispensável na 
promoção da justiça, ou seja, do ajustamento do comportamento 
humano ao conjunto de normas, ou a uma norma específica. 

E podemos citá-lo como exemplo, porque conhecemos de perto o 
trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Defesa dos Direitos Humanos, Conflitos Agrários e 
Apoio Comunitário, uma vez que Minas Gerais é o Estado em que 
mais se oferecem denúncias referentes à prática de delitos previstos 
na Lei no 9.455, de 1997, que define os crimes de tortura e dá outras 
providências. Várias denúncias também são oferecidas com base em 
delitos praticados por criminosos que se valem do cargo de policiais 
para justificar suas condutas delituosas. Por sinal , é oriunda de nosso 
Estado a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça, que 
condenou policiais do Município de Coronel Fabriciano pela prática de 
tortura. 

Não podemos deixar de trazer, também como exemplo de 
profissionalismo, a Procuradoria de Justiça Especializada em Crimes 
de Prefeitos, pelos excelentes serviços prestados, uma vez que 65% 
das denúncias oferecidas são aceitas pelo Poder Judiciário, fato que 
denota a responsabilidade implacável pela preservação dos bens 
públicos e por administrações que preservem o erário e atentem para 
as reais necessidades dos municípes. Portanto, esses são os 
exemplos que devemos perseguir de aproximação da justiça com os 
cidadãos e as cidadãs de Minas. 

Deputadas e Deputados, em pronunciamento publicado no "Minas 
Gerais" de sábado, dia 6 de dezembro, o Juiz Geraldo José Duarte de 
Paula, Presidente do Tribunal de Alçada, ao fazer menção sobre a 
referida data, faz referência ao processo de unificação dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada, em andamento, e que conta com a adesão do 
atual Presidente do Tribunal de Justiça. Devemos lembrarmo-nos de 
que recentemente a totalidade dos membros desta Casa, em 
documento entregue ao Desembargador Márcio Antônio Abreu Corrêa 
Marins, apoiou tal iniciativa pelas seguintes razões: a transferência 
das atribuições e das competências do Tribunal de Alçada para o 
Tribunal de Justiça atende ao interesse da justiça e a motivos de 
conveniência administrativa; a unificação das competências em um só 
órgão julgador dos recursos de decisões de primeira instância 
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constitui providência que tornará mais ágil e eficiente a prestação 
jurisdicional, simplificará os procedimentos processuais e eliminará os 
entraves e as dificuldades que decorrem da existência de órgãos 
julgadores diversos; simplificação da estrutura dos serviços auxiliares 
de justiça, com o que estará evitando a concorrência de órgãos 
duplos, com finalidades idênticas ou semelhantes; tal medida 
ensejaria uma economia significativa aos cofres públicos; a maioria 
dos Estados membros já procederam à unificação; ... 

Neste Poder Legislativo, apresentei a primeira emenda de unificação 
de tribunais no Brasil. O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro depois 
a efetivaram com grande sucesso. Quanto ao Estado de São Paulo, a 
medida está "sub judice" no STF. Para essa unificação, falta apenas 
Paraná e Minas Gerais. Certamente, quando celebrarmos o Dia da 
Justiça, é bom lembrarmos da necessidade de modernização, de 
reformas e de mudanças, que, em Minas Gerais, passa 
necessariamente pela unificação dos Tribunais de Justiça e de 
Alçada. Se pudéssemos acenar também para a extinção do Tribunal 
de Justiça Militar, seria muito bom. No Brasil, apenas três Estados 
possuem tal tribunal em sua estrutura do Judiciário. 

Aqui em Minas são julgados apenas dois processos por ano por 
cada Juiz. Somente a tradição não justifica a manutenção de uma 
estrutura com um custo tão alto, pago pelo contribuinte. 

Esperamos, então, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que tal 
medida seja posta em prática, tão breve seja possível , o que 
possibilitará, em nosso entender, o acesso mais ágil à Justiça, e 
possamos, assim, comemorar essa data em outras oportunidades, 
trazendo grandes vitórias para a população de Minas Gerais no 
acesso aos meios garantidores de seus direitos. Comungamos da 
opinião do ilustre Desembargador Paulo Medina, em sua magnífica 
obra "Cidadania só com a Justiça", acerca da relevância do Poder 
Judiciário na tarefa de assegurar a justiça: "O desejo de justiça é a 
aspiração mais arraigada do ser humano, e a prática da injustiça é 
comportamento incompatível com a paz social. Aquele desejo e este 
comportamento são a matéria-prima da tarefa julgadora - daí a 
suprema nobreza e a infinita responsabilidade do Poder Judiciário". 

Valemo-nos, ainda, das palavras de um dos mais renomados juristas 
brasileiros, Damásio de Jesus, que, no passado, assim se pronunciou 
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na data comemorativa do Dia da Justiça, sobre seu símbolo, a 
representação da deusa grega Themis: "Vendada, pretende conferir a 
imagem de uma Justiça que, cega, concede a cada um o que é seu 
sem conhecer o litigante. Imparcial, não distingue o sábio do 
analfabeto, o detentor do poder do desamparado, o forte do fraco , o 
maltrapilho do abastado. A todos, aplica o reto direito". 

Conclui Damásio de Jesus que a justiça que devemos esperar deve 
ser livre da venda dos olhos, assim se posicionando: "Minha Justiça 
não é cega. É uma "lady" de olhos abertos, ágil, acessível , altiva, 
democrática e efetiva. Tirando-lhe a venda, eu a liberto para que 
possa ver. Por não ser necessário ser cego para fazer justiça, minha 
justiça enxerga e, com olhos bons e despertos, é justa, prudente e 
imparcial. Ela vê a impunidade, a pobreza, o choro, o sofrimento, a 
tortura, os gritos de dor e a desesperança dos necessitados que lhe 
batem à porta. E conhece, com seus olhos espertos, de onde partem 
os gritos e as lamúrias, o lugar das injustiças, onde mora o desespero. 
Mas não só vê e conhece, age. A minha é uma Justiça que reclama, 
chora, grita e sofre. Uma Justiça que se emociona. E de seus olhos 
vertem lágrimas, não por ser cega, mas pela angústia de não poder 
ser mais justa."." 

Aproveito este momento, quando existe no País uma campanha 
deliberada de diminuição da justiça, uma campanha que atende a 
interesses escusos, para dizer que sabemos que a pilastra da 
democracia está no equilíbrio dos poderes. Montesquieu dizia que só 
o poder controla o poder. Não queremos, em hipótese alguma, ir, de 
forma crítica, nesta onda que coloca a justiça como bode expiatório do 
processo democrático. 

Não é a justiça brasileira que precisa de reforma; mas o Estado 
brasileiro. As estruturas dos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário precisam ser reformados. 

Isso passa, com toda certeza, pelo fim da corrupção, do nepotismo e 
por mecanismos transparentes de controle. Não podemos nos aliar 
com aqueles que hoje escolhem a justiça como bode expiatório do 
fracasso de uma democracia que não consegue ser inclusiva para 
todos. Estes, hoje de plantão, serão aqueles que dirão o mesmo do 
Poder Judiciário, ou porventura do próprio Poder Executivo. 

Hoje estivemos em Juiz de Fora, onde ouvimos uma crítica dura 
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apresentada pelo Deputado Alberto Bejani contra o Juiz da sa Vara 
Cível daquela Comarca. O Deputado apresentou documentos que 
envolvem esse Juiz com recebimento de propina, venda de sentença, 
e com uma quadrilha que atua no fórum da Comarca de Juiz de Fora, 
indicando advogados e serventuários da justiça. 

Disse ao Deputado que, com toda certeza, acolheríamos seu 
requerimento de pedido de afastamento do Juiz, para apuração dos 
fatos. Acreditamos que a Corregedoria vai atuar, e o Poder Judiciário 
não será conivente. Disse ainda que não poderíamos confundir a ação 
desse Juiz ou de outro qualquer com o Poder Judiciário. É importante 
não misturar essas coisas. 

Hoje, mais que nunca, entendemos que fortalecer o Poder Judiciário 
e o Poder Legislativo, tese trazida com tanto ardor e veemência pelo 
Deputado Sebastião Helvécio, é fundamental para fortalecer a 
democracia. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Durval 
Ângelo, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento tão importante, 
feito com propriedade, de alguém que tem acompanhado o trabalho 
do Poder Judiciário e contribuído para que esse trabalho faça nossa 
sociedade mais justa, transparente e ética. 

Como V. Exa. disse, não podemos generalizar. Há casos 
gravíssimos de denúncias, mas, ao mesmo tempo, os três Poderes 
são muito importantes para a democracia, que se deve fortalecer cada 
vez mais no País. Ontem, comemoramos o Dia da Justiça e hoje V. 
Exa. também homenageia a justiça. Não poderia deixar, nesta 
oportunidade, de cumprimentá-lo publicamente, para que todos que 
nos vêem, na TV Assembléia, tomem conhecimento do seu brilhante 
trabalho como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e pelo 
acompanhamento que tem feito do Poder Judiciário. 

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)- Deputado Durval Ângelo, 
ainda hoje tive oportunidade de, manifestando-me desta tribuna, dizer 
da admiração que tenho por V. Exa, cujos pronunciamentos, de certa 
forma, vêm acalentar o sentimento que temos de que o nosso País, 
que tem passado por transformações profundas, precisa caminhar na 
direção do fortalecimento de suas instituições e, simultaneamente, 
caminhar para que haja amadurecimento da comunidade, da sua 
participação, e os mecanismos de controle social sejam cada dia mais 
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Um dos fundamentos para a existência de democracia e de 
sentimento de justiça plenos em uma sociedade é não haver 
impunidade, mas justiça para todos, não apenas para aqueles que 
representam, costuma-se dizer, a parte fraca do processo. Não se 
pode pensar em uma sociedade dessa forma. Ouço o seu 
pronunciamento como forma de buscar uma sociedade mais justa, na 
qual as instituições existam para que o povo possa, de fato, ser 
respeitado e fazer-se presente no dia-a-dia, com controle social pleno. 

Nesta Casa, o trabalho das Comissões, particularmente o da 
Comissão de Direitos Humanos, representa mecanismo permanente 
de controle social. O Deputado não é apenas legislador; tem o dever 
de fiscalizar, de acompanhar, de representar e de ser a voz da 
comunidade, o que deve procurar fazer de maneira séria e compatível 
com o seu mandato. 

Reitero o meu respeito a V. Exa. e à Comissão de Direitos 
Humanos. Cito, como exemplo, episódio recente ocorrido em 
Divinópolis, quando houve o cancelamento repentino de uma 
audiência pública, o que trouxe consternação e amargura àquela 
comunidade, que tinha a convicção de que a justiça seria feita, de que 
as investigações teriam seu curso normal, sem serem engavetadas, e 
de que não haveria a força do poder econômico ou de quem exerce 
momentaneamente qualquer cargo para impedir que a justiça fosse 
feita. Tenho a certeza de que a Mesa Diretora desta Casa haverá de 
fornecer à Comissão de Direitos Humanos as condições necessárias 
para que possa cumprir plenamente o seu papel. Estarei ao lado de V. 
Exa. e dos demais Deputados desta Casa com imparcialidade e 
isenção, sem intenção de prejulgar quem quer que seja, mas, acima 
de tudo, defendendo uma investigação séria, para que a impunidade 
não prevaleça. Parabéns e muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço ao nobre colega. Com 
certeza, se for preciso, a Presidência estará disponível para ir a 
Divinópolis sábado, domingo ou feriado , pois queremos a verdade e 
não permitiremos que se faça uso político da Comissão de Direitos 
Humanos ou de qualquer outra Comissão desta Casa. Entedemos 
que, se tivermos cidadãs ou cidadãos que queiram ser ouvidos, as 
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Comissões deverão estar atentas a isso. 

E essa justiça, senhoras e senhores, tão bem declamada pelo nobre 
jurista Damásio de Jesus, também esperamos e acreditamos possa 
ser o tão sonhado bálsamo de nossa gente. 

Com toda certeza, esta Casa alia-se à comemoração do Dia da 
Justiça, vendo a importância para a sociedade de um Poder Judiciário 
independente, autônomo, forte , transparente, ágil e que esteja a 
serviço do povo. Muito obrigado. 

· -Sem revisão do orador. 
-Vêm à Mesa: 

SUBSTITUTIVO N° 3 AO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003 
Dispõe . sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - I PV A. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor 
de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ' ou licenciamento no 
Estado. 

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

Art. 2° - O fato gerador do imposto ocorre: 
I -para veículo novo, na data de sua aquisição por consumidor, com 

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

11 - para veículo usado, no dia 1 o de janeiro de cada exercício; 
111 - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu 

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

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

§ 2° - Para os efeitos desta lei , considera-se novo o veículo sem uso, 
até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do 
fabricante ao consumidor final. 

§ 3° - Na hipótese dos incisos I e 11 , e do § 1 o deste artigo, o 
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recolhimento do IPVA será proporcional ao número de dias 
restantes para o fim do exercício. 

Art . 3° - É isenta do IPVA a propriedade de: 
I - veículo de entidade filantrópica, quando declarada de utilidade 

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

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

111 - veículo de pessoa portadora de deficiência física, visual , mental 
severa ou profunda, de autista, diretamente ou por intermédio de seu 
representante legal; 

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

V - veículo de motorista profissional autônomo, que o utilize para 
transporte público de passageiros na categoria aluguel- táxi , inclusive 
motocicleta licenciada para o serviço de mototáxi - , adquirido com ou 
sem reserva de domínio; 

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

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

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

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

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

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

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

XIII -veículo usado, desde que seu proprietário seja comerciante de 
veículos inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado e o utilize 
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XVII - veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o 
utilize exclusivamente no transporte escolar, na zona rural ou desta 
para a zona urbana, contratado pela Prefeitura do município onde seja 
prestado o serviço; 

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

XIX - veículo automotor rodoviário com autorização para transporte 
público suplementar e alternativo. 

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

§ 2° - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses 
em que seja necessário o reconhecimento da isenção e as 
formalidades a serem observadas para sua concessão. 

§ 3° - Caso o bem a que se refere o inciso V venha a ser retomado 
pelo credor alienante fiduciário, este responderá pela quitação de 
créditos de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício em que 
se verifique a retomada, observada a proporcionalidade prevista no 
inciso I do art. 2°. 

§ 4° - Nas hipóteses dos incisos 111 e V, a isenção alcança apenas 
um veículo, sem prejuízo da isenção do imposto quando se tratar de 
aquisição de veículo novo, observado o disposto no § 1 o do art. 2° 
desta lei. 

Art. 4° - Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 
Art. 5° - Respondem solidariamente com o proprietário pelo 

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

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

mercantil. 
Art. 6° - O adquirente do veículo responde solidariamente com o 

proprietário anterior pelo pagamento do imposto e dos acréscimos 
legais vencidos e não pagos. 
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Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo não se aplica 

ao adquirente de veículo vendido em leilão promovido pelo poder 
público. 

Art. 7° - A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. 
§ 1 o - Tratando-se de veículo novo, será considerado como base de 

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

§ 2°- Tratando-se de veículo usado, será considerado como base de 
cálculo o valor apurado pela Secretaria de Estado da Fazenda com 
base nos preços médios praticados no mercado, pesquisados em 
publicações especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, 
observando-se, em relação a veículos rodoviário e ferroviário, a 
espécie, a marca, o modelo, a potência, a capacidade máxima de 
tração e carga, o ano de fabricação e o tipo de combustível utilizado. 

§ 3° - Tratando-se de veículo usado, quando não constarem no 
mercado informações sobre sua comercialização no ano-base, para 
definição de seu valor venal serão observados os critérios previstos 
em regulamento. 

§ 4° - Tratando-se de veículo novo ou usado, importado pelo 
consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se 
der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o 
valor constante no documento relativo a seu desembaraço aduaneiro 
em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais encargos 
devidos pela importação, inclusive o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS -, ainda que não recolhidos. 

§ 5° - Não se incluem na base de cálculo os custos financeiros 
referentes a venda a prazo ou financiada. 

§ 6° - Tratando-se de veículo movido a álcool etílico hidratado 
combustível, a base de cálculo fica reduzida em 30% (trinta por 
cento). 

§ 7° - Tratando-se de veículo automóvel popular, de até 1.000cc (mil 
cilindradas), a base de cálculo fica reduzida em 10% (dez por cento). 

Art. 8° - Não sendo apresentada a documentação a que se referem 
os §§ 1 o e 4° do artigo anterior, ou se nela constarem valores 
notoriamente inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o 
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valor atribuído pela autoridade fazendária comparado com os 
valores que o mercado paga, observado o disposto em regulamento. 

Art. go- A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, no órgão 
oficial do Estado, tabelas que informem os valores da base de cálculo 
e do imposto referentes aos veículos de que tratam os §§ 2° a 4° do 
art. r. 

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

§ 2° - Na hipótese de decisão favorável ao recurso do contribuinte, 
ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota 
única com desconto, fica assegurado ao contribuinte o prazo de dez 
dias contados da data da ciência da decisão, para o pagamento com 
os benefícios previstos no art. 11 desta lei. 

Art. 10- As alíquotas do IPVA são de: 
I - 3% (três por cento) para automóvel, veículo de uso misto, veículo 

utilitário e outros não especificados neste artigo; 
11 - 2% (dois por cento) para caminhonete de carga - picape -, furgão 

e veículo automotor rodoviário para transporte público de passageiros, 
comprovado mediante registro no órgão de trânsito na categoria 
"aluguel" ; 

111 - 1% (um por cento) para veículos destinados exclusivamente a 
locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação 
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável , ou na 
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil 
ou propriedade fiduciária; 

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

V - para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e ciclomotor: 
a) 1% (um por cento) para veículo com até 150cc (cento e cinqüenta 

cilindradas) ; 
b) 1,5% (um e meio por cento) para veículo com mais de 150cc 

(cento e cinqüenta cilindradas) ; 
Parágrafo único - Para a definição de veículos citados neste artigo, 

serão observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, 
na sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. 
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Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária 

credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao 
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em cinco parcelas 
iguais, mensais e consecutivas. 

§ 1 o - A Secretaria de Estado da Fazenda escalonará o pagamento 
de acordo com o final da placa do veículo a partir do mês de fevereiro 
de cada ano. 

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

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

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

11 - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento 
ocorrer após o prazo previsto no inciso anterior. Havendo ação fiscal , 
a multa será de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, 
observadas as seguintes reduções: 

a) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de trinta dias contados do recebimento 
do auto de infração; 

b) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea anterior e antes de 
sua inscrição em dívida ativa. 

Parágrafo único - Na hipótese prevista no "caput'' deste artigo, 
ocorrendo o pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será 
exigida com juros e correção, quando houver ação fiscal. 

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde 
registrou, matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua 
propriedade. 

Parágrafo único - A comunicação desobriga o alienante de 
responsabilidade relativa a imposto cujo fato gerador ocorra 
posteriormente a ela, bem como dos acréscimos legais. 

Art. 14- O IPVA é vinculado ao veículo. 
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser 
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transferida: 

I - para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do 
imposto devido; 

11 - dentro do Estado, após o pagamento do imposto ou das parcelas 
deste já vencidas. 

Art. 15 - Nenhum veículo será registrado, matriculado ou licenciado 
perante a repartição pública competente sem a prova do pagamento 
do imposto vencido e dos acréscimos legais, quando devidos. 

Art . 16 - O contribuinte ou responsável deverão manter arquivados 
os comprovantes de pagamento do imposto. 

Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os 
acréscimos legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) 
pertencem ao Estado e 50% (cinqüenta por cento) , ao município onde 
se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

§ 1° - Não estando o veículo sujeito a registro , matrícula ou 
licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da arrecadação 
do imposto pertencem ao município mineiro onde se encontrar 
domiciliado o contribuinte. 

§ 2° - Fica assegurado aos municípios em que a arrecadação do 
ICMS for inferior ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios, 
em relação aos veículos neles registrados, matriculados ou 
licenciados, o integral investimento em obras de infra-estrutura e 
saneamento, pelo Estado, do percentual que a este couber na 
repartição do produto total da arrecadação do IPVA, incluídos os 
acréscimos legais. 

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância 
indevidamente recolhida a título de imposto e acréscimos legais, 
ficando-lhe assegurado ressarcimento, pelo município, do valor a este 
repassado, na forma que dispuser o regulamento. 

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Art. 20 - Ficam revogadas a Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 
1997, e a Lei n° 14.135, de 28 de dezembro de 2001. 

Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, novembro de 2003. 
Rogério Correia 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003 



EMENDA N° 15 
Suprima-se o inciso VI do art. 1 O. 
Chico Simões e Weliton Prado. 

9-+5 

Justificação: O Governo do Estado propõe a cobrança de alíquota 
de 3% para o IPVA, incidente sobre o valor das embarcações. 
Entretanto, tal medida tem sido debatida no âmbito nacional, com a 
Reforma Tributária - Proposta de Emenda à Constituição no 41 -, em 
discussão no Senado Federal. 

Conforme foi noticiado e está registrado na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, o relatório da Reforma Tributária 
retirou do texto a previsão da cobrança do IPVA sobre aeronaves e 
embarcações. 

Assim, a intenção do Estado perde totalmente seu objeto, pois, 
quando aprovada a PEC, a cobrança tornar-se-á inconstitucional. 

Tudo isso reforça a argumentação de que a votação dos projetos do 
Governador Aécio Neves que compõem o tarifaço deve ser adiada 
para que possamos aguardar o desfecho, no Congresso Nacional, da 
Reforma Tributária, para, então, ajustarmos, em Minas, as medidas 
que possibilitarão a retomada do crescimento, sem necessidade de 
elevação da já pesada carga tributária no Estado. 

Em face disso, apresentamos esta emenda com o intuito de retirar a 
cobrança das embarcações do texto do Substitutivo n° 2 , apresentado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira. Pela importância da 
matéria aludida acreditamos na aprovação desta emenda por nossos 
ilustres pares. 

EMENDA N° 16 
Suprima-se, no inciso IV do art. 1 O, a palavra "aeronave". 
Chico Simões e Weliton Prado. 
Justificação: O Governo do Estado propõe a cobrança alíquota de 

1% para o I PVA, incidente sobre o valor das aeronaves. Entretanto, tal 
medida tem sido debatida no âmbito nacional, com a Reforma 
Tributária- Proposta de Emenda à Constituição n° 41 -, em discussão 
no Senado Federal. 

Conforme foi noticiado e está registrado na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado, o relatório da Reforma Tributária 
retirou do texto a previsão da cobrança do IPVA sobre aeronaves e 
embarcações . 
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Assim, a intenção do Estado de Minas Gerais perde totalmente 

seu objeto, pois, quando aprovada a PEC, a cobrança tornar-se-á 
inconstitucional. 

Tudo isso reforça a argumentação de que a votação dos projetos do 
Governador Aécio Neves que compõem o tarifaço deve ser adiada 
para que possamos aguardar o desfecho, no Congresso Nacional, da 
Reforma Tributária, para, então, ajustarmos, em Minas, as medidas 
que possibilitarão a retomada do crescimento, sem necessidade de 
elevação da já pesada carga tributária no Estado. 

Em face disso, apresentamos esta emenda com o intuito de retirar a 
cobrança das aeronaves do texto do Substitutivo no 2, apresentado 
pela Comissão de Fiscalização Financeira. Pela importância da 
matéria aludida acreditamos na aprovação desta emenda por nossos 
ilustres pares. 

EMENDA N° 17 
Acrescente-se onde convier: 
Art ..... -Os veículos apreendidos e ou removidos, a qualquer título, 

não retirados por seus proprietários, dentro do prazo de noventa dias, 
serão levados a hasta pública, leilão público, administrativo ou judicial, 
deduzindo-se do valor arrecadado o montante da dívida relativas às 
despesas com o procedimento do leilão, da tarifa de remoção ou 
rebocamento e custódia em depósito, conforme contrato de 
concessão, das multas, tributos e encargos legais. Eventual saldo 
remanescente será depositado em instituição bancária, em favor da 
pessoa que figurar como ex-proprietário. 

§ 1 o - Na hipótese de insuficiência do numerário para a liquidação 
dos débitos incidentes sobre o veículo, ocorrerá a inscrição do débito 
remanescente na dívida ativa do Estado em nome da pessoa que 
figurar, na licença do veículo, como ex-proprietário. 

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica aos veículos ou bens 
materiais recolhidos ao depósito por ordem judicial ou aos que 
estejam à disposição de autoridade policial. 

Sala das Reuniões, 25 de novembro de 2003. 
Adalclever Lopes 

EMENDA N° 18 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art ..... -É isenta de IPVA a propriedade de: 

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



947 
I - veículo de pessoa portadora de deficiência física e visual, 

quando adaptado por exigência do órgão de trânsito para possibilitar a 
sua utilização pelo proprietário; 

11 - veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o 
utilize exclusivamente no transporte escolar contratado pela Prefeitura 
do município onde seja prestado o serviço ou mediante concessão.". 

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2003. 
Miguel Martini 
Justificação: A presente emenda, em seu inciso I, pretende estender 

o benefício da isenção do imposto aos deficientes físicos e visuais. O 
inciso 11 estende o benefício à classe de motoristas profissionais 
autônomos que utilizarem o referido veículo exclusivamente no 
transporte escolar. 

Acompanhando a tramitação da matéria nesta Casa, observamos 
que estas duas possibilidades de isenção foram contempladas no 
parecer sobre emendas apresentadas em Plenário . 

No entanto, o Substitutivo n° I, apresentado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, apenas citou a expressão 
"deficiente físico" o que não inclui os deficientes visuais, por força da 
Lei no 13.799, de 2000. 

Quanto aos veículos usados no transporte escolar, o substitutivo 
propôs a isenção para aqueles utilizados em área rural ou desta para 
a urbana. Entendemos mais satisfatório não explicitar tais áreas, e sim 
conceder a isenção a todos esses veículos, nas condições 
explicitados no texto. 

Por força regimental, apresentamos a presente emenda ao projeto 
de lei e esperamos que seja aprovada e adequada ao texto do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da 
discussão foram apresentados ao projeto substitutivo do Deputado 
Rogério Correia, que recebeu o n° 3, emenda dos Deputados Chico 
Simões e Weliton Prado, que recebeu o no 15, emenda dos Deputados 
Chico Simões, e Weliton Prado, que recebeu o no 16, emenda do 
Deputado Adalclever Lopes, que recebeu o no 17, e emenda do 
Deputado Miguel Martini, que recebeu o no 18, e que, nos termos do § 
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2° do art. 145 do Regimento Interno, designa relator do substitutivo 
e das emendas o Deputado Ermano Batista. Com a palavra, para 
emitir o seu parecer, o Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, o meu parecer é o 
seguinte. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 3 E AS EMENDAS N°S 15 

A 18 AO PROJETO DE LEI N° 1.079/2003 
Relatório 

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

Publicado no "Diário do Legislativo" em 20/9/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
sua juridicidade, constitucionalidade e legal idade. Em sua análise, a 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela 
aprovação da matéria com a Emenda no 1, que apresentou. Em 
seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação 
do projeto, com a emenda apresentada pela Comissão anterior. A 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, por sua vez, 
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresentou. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas nos 2 a 14. Essas emendas foram encaminhadas à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela 
rejeição das Emendas n°s 3 a 14 e pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo n° 2 , que apresentou, esclarecendo que, com a 
aprovação do Substitutivo no 2, serão prejudicadas as Emendas n°s 1 
e 2, por terem sido contempladas no substitutivo. 

Esgotado o prazo para a manifestação desta Casa, o projeto foi 
incluído na ordem do dia para discussão e votação em turno único, 
nos termos do §1 ° do art. 208 do Regimento Interno. 

Durante a discussão em turno único, foi apresentado o Substitutivo 
no 3 e as Emendas nos 15 a 18, cabendo a este relator sobre elas 
emitir parecer. 

Fundamentação 
O Substitutivo no 3, do Deputado Rogério Correia, propõe uma 

profunda alteração no Substitutivo no 2, da Comissão de Fiscalização 
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Financeira e Orçamentária, incluindo novos casos de isenção do 
tributo e modificando as alíquotas de cobrança do imposto. Este 
relator entende que o referido imposto já foi amplamente discutido na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e em Plenário, 
onde foram apresentadas emendas sobre as quais emitiu seu parecer. 
Aquelas consideradas pertinentes pelo relator, por promoverem as 
alterações necessárias ao aprimoramento dos critérios de cobrança 
do IPVA, estão contempladas no Substitutivo n° 2 , da Comissão. 

As Emendas n° 15 e 16, dos Deputados Chico Simões e Weliton 
Prado, propõem excluir da incidência de IPVA as aeronaves e 
embarcações, em razão da discussão que ocorre atualmente no 
Congresso Nacional, no projeto de reforma tributária, sobre a 
conveniência da tributação desses dois tipos de veículos. Em nosso 
entendimento, tanto as aeronaves quanto as embarcações são 
veículos automotores, ou seja, objeto de cobrança do referido tributo. 
No entanto, caso haja a exclusão desses veículos da cobrança do 
IPVA na reforma tributária que ainda tramita no Congresso Nacional, o 
Estado automaticamente se adequará à normativa superior. 

A Emenda no 17, do Deputado Adalclever Lopes, propõe a 
realização de leilão público para veículos apreendidos ou removidos 
não retirados pelos seus proprietários. O Substitutivo no 2 , da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, já trata desse 
assunto, determinando que o Estado promoverá, diretamente ou por 
meio de concessionária, o leilão dos veículos apreendidos e não 
retirados por seu proprietários, e os recursos arrecadados serão 
destinados na forma estabelecida no art. 328 da Lei Federal no 9.503-
Código de Trânsito Brasileiro -, de 23/9/97. Dessa forma, este relator 
não acolhe a referida emenda. 

A Emenda n° 18, do Deputado Miguel Martini, propõe a isenção do 
IPVA para os portadores de deficiência física e visual e para o 
motorista profissional autônomo que utilize o veículo exclusivamente 
no transporte escolar. Este relator entende que as emendas que 
propõem a isenção do IPVA, ainda que justificáveis em alguns casos 
específicos, são inoportunas, em razão da realidade fiscal vivida pelo 
Estado atualmente. O Poder Executivo vem concentrando esforços no 
aperfeiçoamento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização dos 
tributos estaduais, razão pela qual encaminhou a esta Casa o projeto 
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de lei em análise. 

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

1 .079/2003 na forma do Substitutivo no 2 e pela rejeição do 
Substitutivo n° 3 e das Emendas nos 15 a 18. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Por uma questão de segurança da 

Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Segurança Pública, 
farei um comunicado triste. Há 15 dias a Comissão de Direitos 
Humanos provocou a Comissão de Segurança Pública para apurar o 
envolvimento do Delegado Alexandre Pimenta, de Prata, com o crime 
organizado, com o roubo de cargas, com homicídios e com outras 
questões. A pedido da Comissão, o Ministério Público solicitou a 
prisão preventiva do Delegado. Por motivo de segurança, foi 
encaminhado ao quartel do Corpo de Bombeiros de Uberlândia, onde 
dispunha de segurança por 24 horas no alojamento em que estava. 
Há 15 minutos recebeu a visita de um detetive da Polícia Civil , Leonar. 
O oficial consultou se queria receber esse policial , e ele consentiu. 
Quando o policial entrou, em menos de 2 minutos foram ouvidos cinco 
tiros. O policial matou o Delegado Alexandre Pimenta. Do ponto de 
vista da vida humana, trata-se de uma perda, como também com 
relação às investigações, porque, com toda a certeza, a partir dos 
problemas de Prata, levantaríamos todo o envolvimento de alguns 
setores da polícia, também fora da região, com roubo de carga, pois já 
sabíamos da ligação com outras regiões do Estado. 

Logo, bandidos de um sindicato conhecido tentarão responsabilizar 
esta Casa por esee ato, quando, na realidade, foi assassinado por um 
colega de corporação há 15 minutos. Deixamos esse registro, para o 
conhecimento dos Deputados. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 1 O, 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 
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anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
DA CAFEICULTURA MINEIRA, EM 10/11 /2003 

Às 13 horas, comparecem no Salão de Festas do Catuaí Palace 
Hotel, em Capelinha, os Deputados Paulo Piau, Laudelino Augusto e 
José Henrique, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, 
também, o Deputado Carlos Pimenta, a Deputada Vanessa Lucas e o 
Deputado Federal Carlos Motta. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Laudelino 
Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência 
pública, a situação da cafeicultura no vale do Jequitinhonha. Registra-
se a presença dos Srs. João Roberto Puliti, Presidente da Comissão 
de Café da CNA e Diretor da FAEMG; Rodrigo de Almeida Pontes, 
Presidente da SMEA; João Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de 
Agroqualidade do IMA e Secretário Executivo do CERTICAFÉ; Gelson 
Cordeiro de Oliveira e Edaílton Antônio Godinho Pimenta, Prefeitos 
Municipais de Capelinha e Angelândia; respectivamente; Edeltônio 
Gomes Vitor, Presidente da Câmara Municipal de Capelinha; José 
Antônio Alves Souza, Vereador à Câmara Municipal de Capelinha; 
José da Consolação Caldeira, representante dos cafeicultores de 
Capelinha e região ; Sérgio Meirelles Filho, cafeicultor de Capelinha; 
Murilo Horta Barbosa, presidente de associação dos produtores rurais 
de Capelinha; lesser Cunha Lauar, Presidente da CREDICAP e 
membro do Conselho de Administração da CREDIMINAS; e Maria 
Conceição Vieira, Vice-Prefeita Municipal de Capelinha. O Presidente 
tece suas considerações iniciais e logo após, passa a palavra aos 
convidados e aos Deputados presentes, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau, Laudelino 
Augusto, José Henrique, Vanessa Lucas e Carlos Pimenta (5) em que 

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



952 
pleiteiam seja encaminhado ofício ao Governador do Estado com 
vistas à estadualização da estrada que liga as sedes dos Municípios 
de Capelinha e Angelândia; seja solicitado ao Ministro da Agricultura a 
instalação de um posto meteorológico na região de Capelinha; sejam 
solicitados ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a 
implantação de uma unidade de pesquisa da EPAMIG na região 
cafeicultora de Capelinha e o reforço dos quadros técnicos da 
EMATER-MG para atendimento das demandas regionais; seja 
solicitada ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda a 
reativação da agência fazendária de Capelinha; e seja solicitada ao 
Secretário de Meio Ambiente e ao Diretor-Geral do IGAM a agilização 
dos estudos para concessão de outorgas de direito de uso de 
recursos hídricos na região cafeicultora de Capelinha; Carlos Pimenta, 
em que pleiteia seja solicitada à Secretária Extraordinária de 
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de 
Minas a realização de audiência pública dessa Secretaria na região de 
Capelinha, para discutir o processo de eletrificação rural, o PAPP, a 
pavimentação asfáltica das estradas e o PRODETUR; e Laudelino 
Augusto, em que solicita seja promovida visita ao campo de produção 
de café durante a estada desta Comissão em Manhuaçu, para a 
audiência pública agendada para o dia 18/11 /2003. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Laudelino Augusto - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 268 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 2/12/2003 

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar e Olinto Godinho e a Deputada Cecília Ferramenta, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
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compreendendo a discussão e a votação de propos1çoes que 
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 1.871 a 1.900 e 
1.911 a 1.941/2003, do Deputado João Bittar. Passa-se à 38 Fase do 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento dos Deputados Olinto Godinho e Paulo Cesar e da 
Deputada Cecflia Ferramenta, em que solicita a realização de reunião 
desta Comissão para receber o relatório do Seminário Legislativo 
Regiões Metropolitanas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
João Bittar, Presidente - Paulo Cesar - Olinto Godinho. 
ATA DA 18 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 64/2003, EM 3/12/2003 

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva e Célio Moreira e a Deputada Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a 
reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira 
reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator da matéria em 1 o turno. Em seguida, determina sejam 
distribuídas as cédulas de votação e convida o Deputado Célio 
Moreira a atuar como escrutinador. Apurados os votos, constata-se a 
eleição da Deputada Maria Teresa Lara e do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente , com três 
votos cada um. A seguir, o Presidente "ad hoc" empossa a Presidente 
eleita e passa-lhe a direção dos trabalhos. A Deputada Maria Olívia 
agradece a confiança nela depositada, empossa o Vice-Presidente 
eleito 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 extraordinária, determina a lavratura da ata e 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Carlos Pimenta - André Quintão. 

ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO 
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL , EM 3/12/2003 

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Alberto Bejani, Elmiro Nascimento e a Deputada Marília Campos, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elmiro 
Nascimento, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta. 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 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 66/2003 na forma do 
vencido no 1 o turno e 830/2003 na forma do vencido no 1 o turno com a 
Emenda n° 1, que apresenta (relatora: Deputada Marília Campos). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente - André Quintão- Elmiro Nascimento. 

ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 4/12/2003 

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Durval Ângelo, Roberto Ramos e Bonifácio Mourão (substituindo o 
Deputado Mauro Lobo, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Jayro Lessa. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Ramos, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública no 
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Plenário da Câmara Municipal de Governador Valadares, 
esclarecimentos sobre denúncias de possíveis práticas de tortura 
contra o preso Fabrício Martins Rodrigues, ocorridas na Penitenciária 
Francisco Floriano de Paula, de Governador Valadares, e comunica o 
recebimento de fax da Sra. Kenea Márcia Damato Mendonça, Juíza 
de Direito da Comarca de Governador Valadares, justificando sua 
ausência nesta reunião. Passa-se à 38 Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (5) , 
solicitando sejam encaminhadas à Corregedoria-Geral do Sistema 
Carcerário as notas taquigráficas desta reunião, para que sejam 
tomadas providências em relação às denúncias de violência e 
violação de direitos humanos na Penitenciária Francisco Floriano de 
Paula no período em que esse estabelecimento foi dirigido pelo Maj. 
Marcelo; seja pedido ao Sr. Antônio de Pádova, Procurador de 
Justiça, que forme um mutirão de Promotores de Justiça para apurar 
denúncias de violência e violação de direitos humanos na mencionada 
Penitenciária; sejam convidados a prestar esclarecimentos a esta 
Comissão o médico que assistiu a detenta Maria Aparecida Porto na 
manhã de 3/12/2003, no Hospital Odilon Behrens, os Detetives que 
fizeram sua escolta, o policial conhecido por Ratinho, que presta 
serviço nesse hospital, bem como os responsáveis pela unidade 
hospitalar presentes na hora do atendimento à detenta; seja realizada 
audiência pública com os moradores do Morro das Pedras, para 
apurar denúncias de violência e violação de direitos humanos e seja 
realizada visita à Penitenciária Estêvão Pinto, nesta Capital , a fim de 
ouvir a detenta Maria Aparecida Porto; Durval Ângelo e Roberto 
Ramos (2), em que solicitam seja convocado o Maj. Jacob Rodrigues 
Filho, Diretor-Geral da Penitenciária Francisco Floriano de Paula, de 
Governador Valadares, para prestar informações sobre as 
circunstâncias da morte do detento Fabrício Martins Rodrigues, 
ocorrida no citado estabelecimento prisional; sejam tomadas as 
providências necessárias ao acompanhamento e à conclusão das 
apurações de violação de direitos humanos relatadas na Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara Municipal de Governador Valadares; 
Bonifácio Mourão, Roberto Ramos e Jayro Lessa, solicitando sejam 

...._____ ___ (\ ___ ___. 



956 
convidados o Senador Hélio Costa e o Deputado Federal João 
Magno a participar de reunião desta Comissão, a se realizar em Belo 
Horizonte ou Governador Valadares, a fim de elaborar relatório sobre 
os trabalhos da comissão de parlamentares brasileiros que está 
verificando a situação de brasileiros presos por tentativa de entrar 
ilegalmente nos Estados Unidos; Roberto Ramos, solicitando seja 
encaminhada ao Ministro Público representação contra ato da 
Delegada de Polícia Margaret de Freitas Assis Rocha, titular da 
Delegacia Especializada de Vigilância Geral-OI, durante visita desta 
Comissão à referida delegacia. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Silvano 
Gomes, Secretário Municipal de Governo, representando o Sr. João 
Domingos Fassarella, Prefeito Municipal de Governador Valadares; 
Pedro Zacarias de Magalhães, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e do Consumidor da Câmara Municipal de Governador 
Valadares; Marco Antônio da Silva Vieira, Promotor de Justiça, 
representando o Sr. Fábio Tavares Ribeiro, Promotor de Justiça da 
Comarca de Governador Valadares; Elder Chantal de Almeida, 
Delegado Adjunto, representando o Sr. Maurício Passos de Abreu, 
Delegado de Polícia e Diretor da Cadeia Pública de Governador 
Valadares; Rosa Maria Martins, Rogério Martins e Sílvia Helena 
Rodrigues, Vereadores à Câmara Municipal de Governador 
Valadares, Maurício Morais e Elisa Costa, da Câmara Municipal de 
Governador Valadares; e Astrogildo Antônio Soares Valério , Delegado 
Regional de Governador Valadares, os quais tomam assento à mesa. 
Os Deputados Durval Ângelo e Roberto Ramos, como autores do 
requerimento que deu origem ao debate, tecem, cada um por sua vez, 
suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Biel Rocha - Alberto 

Bejani. 
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ATA DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 4/12/2003 
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil 

Pereira, Doutor Viana e Luiz Humberto Carneiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matérias 
constantes na pauta, acusa o recebimento do Projeto de Lei no 
565/2003, no 1 o turno, e comunica que designou o Deputado Doutor 
Viana para relatá-lo. 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 99/2003 com as 
Emendas n°s 1 a 4 e 6, da Comissão de Constituição e Justiça, 7 e 8, 
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social , e pela 
rejeição da Emenda no 5, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Luiz Humberto Carneiro) ; e 1.056/2003 com as 
Emendas n°S 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 2 e 3, da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 4, 5 e 6 desta 
Comissão (relator: Deputado Gil Pereira). Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Padre João - Luiz Humberto Carneiro. 

ATA DA 178 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 4/ 12/2003 

Às 16h9min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 
José Haueisen e os Deputados José Milton e Doutor Ronaldo. 
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 
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 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 
1.133/2003 com a Emenda n° 1, que apresenta (relatora: Deputada 
Maria José Haueisen), e 1.134/2003 com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado José Milton). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Leonardo Quintão - Doutor 

Ronaldo- José Milton- Fábio Avelar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003 

EMENDA N° 6 
A redação proposta pelo Projeto de Lei Complementar no 36/2003 

para o § 1 o do art. 214 da Lei no 5.301 , de 1996, passa a ser a 
seguinte: 

"§ 1 o - Ficam aptos para promoção a Terceiro-Sargento todos os 
militares que estiverem em condições de matricular no Curso Intensivo 
de Formação de Sargentos - CIFS -, ou seja, que tenham vinte anos 
de efetivo exercício e tenham concluído o ensino médio, vinte e cinco 
anos de efetivo serviço e tenham concluído o ensino fundamental e 
que, em qualquer hipótese, tenham pelo menos dois anos na 
graduação.". 

A redação proposta pelo Projeto de Lei Complementar no 36/2003 
para o art. 214 da Lei no 5.301, de 1996, fica acrescida do seguinte 
parágrafo: 

"§ .... - Será considerado apto para treinamento o militar que estiver 
dispensado de atividades operacionais por motivo de saúde mas 
estiver apto para atividades administrativas." 

Sala das Reuniões, de agosto de 2003. 
Célio Moreira 
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Justificação: Estamos propondo alteração da regra para 

promoção a Terceiro-Sargento para contemplar aqueles Cabos que 
possuem muito tempo de serviço, mas pouco tempo na graduação de 
Cabo. Atualmente esses militares são beneficiados pelo Curso Interno 
de Formação de Sargentos - CIFS -, mas as mudanças propostas 
eliminam essa possibilidade. 

Com a alteração, então, estamos valorizando aqueles policiais que 
há mais de duas décadas servem à PMMG. 

EMENDA No 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... . - Fica determinada a instalação de creches e berçários nos 

batalhões da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para o 
atendimento dos filhos , naturais e adotivos, dos policiais militares 
desde o nascimento até seis anos de idade.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 2003. 
Weliton Prado 
Justificação: O Projeto de Lei Complementar no 36/2003 foi 

apresentado pelo Governador do Estado e destina-se a modificar o 
Estatuto da PMMG. 

Resolvemos propor esta emenda para sanar uma necessidade de 
todo o contingente da PMMG. 

A Constituição Estadual de 1989 garante aos militares que tenham 
filhos com idade até seis anos a assistência gratuita à creche e pré-
escola. A Emenda à Constituição no 57/2003, que introduziu 
mudanças no estatuto do funcionalismo público dos militares manteve 
o benefício. Contudo, até o presente momento não houve nenhuma 
atitude por parte do poder público, seja em Governos anteriores, seja 
no atual, para efetivar o benefício à categoria. 

A Polícia Militar presta serviços essenciais à população do Estado e 
não pode ser negligenciada quanto a seus direitos e garantias. 

Assim propomos esta emenda para sanar esta loucura. Pela 
importância da matéria aludida acreditamos na aprovação desta 
emenda por nossos ilustres pares. 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se onde convier: 
Completados dez anos de efetivo exercício o Soldado, o Cabo, o 

Terceiro-Sargento, o Segundo-Sargento e o Primeiro-Sargento 
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estarão automaticamente promovidos à graduação superior . 

. .. . - A promoção automática das praças será implementada a partir 
de 31 de dezembro de 2004, prevalecendo até esta data a regra 
transitória.". 

Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 19/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

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

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação do projeto na 
forma da proposta original e pela rejeição do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, VIl , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei que ora analisamos propõe estabelecer como teto 

remuneratório para os servidores do Poder Executivo o valor da 
remuneração do Governador do Estado. A justificativa expressa na 
mensagem enviada pelo Governador a esta Casa é a crise financeira 
vivida pelo Estado, que impõe a adoção de medidas de ajuste fiscal 
que minimizem seus efeitos. 

A proposta orçamentária de Minas Gerais para o exercício de 2004 
prevê um déficit de R$ 1.400.000.000,00. Esse resultado evidencia a 
grave situação das finanças públicas do Estado, decorrente da 
persistência na geração de déficits orçamentários em exercícios 
anteriores. 

A despesa com pessoal e encargos, orçada em R$9.200.000.000,00 
para o exercício de 2004, consome 52% dos R$19.000.000.000,00 de 
despesas correntes previstas para o exercício e compromete 60,6% 
da Receita Corrente Líquida estimada para o período. Desse total , 
R$7.200.000.000,00, 78,7%, são despesas relativas ao Poder 
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Executivo. 

Os dados confirmam a fragilidade financeira do Estado e apontam 
para a urgência da adoção de medidas que promovam o ajuste fiscal 
das contas públicas. Portanto, as ações com vistas ao aprimoramento 
da gestão dos gastos com pessoal são de fundamental importância 
em face do peso relativo dessa rubrica no total das despesas 
correntes. 

Cabe ressaltar que, do total de 413.000 servidores do Executivo 
Estadual, apenas 653 servidores têm remuneração acima de R$ 
1 0.500,00. No entanto, o gasto mensal com esses servidores soma 
R$7.500.000,00. O teto remuneratório , proposto pelo Executivo no 
projeto em tela, ao corrigir as distorções existentes abre espaço para 
uma política mais justa de remuneração dos servidores que 
atualmente recebem menos. 

A Comissão de Constituição e Justiça, que nos precedeu na análise 
da matéria, apresentou o Substitutivo no 1 ao projeto, fixando o teto 
remuneratório dos servidores do Executivo em 90% da remuneração 
do Secretário de Estado, até que seja regulamentado o inciso XI do 
art. 37 da Constituição da República. A alteração proposta no 
substitutivo tem como objetivo adequar o dispositivo ao determinado 
pela Constituição do Estado, que define como limite remuneratório dos 
servidores do Poder Executivo a remuneração do Secretário de 
Estado. 

Outra medida proposta no substitutivo é a fixação da menor 
remuneração paga a servidor em, no mínimo, 1/30 do teto 
remuneratório estabelecido. Entendemos que essa vinculação 
engessa a administração pública no que diz respeito à política de 
gestão de pessoal. Ademais, a Constituição da República assegura 
aos servidores públicos a garantia de uma remuneração nunca inferior 
ao salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado e capaz de 
atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família. 

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela 
aprovação do projeto na forma original e pela rejeição do Substitutivo 
n° 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. No 
entendimento daquela Comissão, com o qual concordamos, o inciso 
XI do art. 37 teve a redação alterada pela Emenda à Constituição no 
19, de 1998. Segundo a nova redação, o limite máximo de 

L....------0----J 



962 
remuneração dos agentes públicos passou a ser o subsídio dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF -, a ser fixado em lei de 
iniciativa conjunta dos Chefes do Legislativo, do Executivo e do 
Judiciário, nos termos do inciso XV do art. 48 da Constituição da 
República. Assim sendo, até que se vote o projeto de lei que estipula 
o subsídio dos Ministros do STF, é permitido ao ente da Federação 
fixar o teto de seus servidores com base em critérios próprios, desde 
que não sejam superados os valores percebidos pelos Ministros do 
Supremo, entendidos como limite máximo de remuneração, ainda que 
definido por lei "a posteriori". Dessa forma, suprime-se a 
obrigatoriedade de se fixar o teto do servidor estadual com base na 
remuneração do Secretário de Estado, pois, com a publicação da 
Emenda à Constituição no 19, essa vinculação deixou de existir, tendo 
sentido apenas formal a sua inclusão nas Constituições Estaduais. 

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

19/2003 no 1 o turno, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões- Doutor Viana- Jayro Lessa- José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 29/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei 

complementar em epígrafe altera dispositivo da Lei no 9.401 , de 1986, 
que autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de 
servidores públicos e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/5/2003, a proposição em 
exame foi encaminhada às comissões competentes para receber 
parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cumpre a esta Comissão o exame do mérito da matéria, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição em epígrafe, ao propor alteração do art. 1° da Lei no 

9.401 , de 1986, que autoriza o Poder Executivo a reduzir para v inte 
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horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual 
legalmente responsável por excepcional em tratamento especializado, 
objetiva estender esse direito ao servidor responsável por pessoa 
portadora de deficiência que a torne incapaz. 

De acordo com o Decreto Federal no 914, de 6/6/93, pessoa 
portadora de deficiência é aquela que apresenta, em caráter 
permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 
psicológica, fisiológica ou anatômica que gerem incapacidade para o 
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para 
o ser humano. 

Enquadram-se como deficiência, em conformidade com o 
estabelecido pela Câmara Técnica sobre Reserva de Vagas para 
Pessoas Portadoras de Deficiência, da Coordenadoria Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - COROE -, as 
seguintes categorias: a deficiência física, que tem como conseqüência 
o comprometimento da função motora; a deficiência sensorial auditiva 
e visual; a deficiência mental e as deficiências múltiplas, que 
consistem na concomitância de duas ou mais deficiências. Ressalte-
se que tais deficiências ainda se distinguem por graus de 
comprometimento. 

Destarte, julgamos necessário apresentar, na conclusão deste 
parecer, uma emenda que dê transparência ao objetivo da proposição 
em exame no que tange ao reconhecimento da deficiência que torne o 
seu portador incapaz. 

Com efeito, sem contrariar a primazia do interesse público, que 
vincula a administração em todas as suas decisões, e os princípios da 
moralidade e impessoalidade, a proposição visa, com base no 
princípio da isonomia, estender o direito de que trata a Lei no 9.401 , 
de 1986, àqueles servidores responsáveis por portadores de 
deficiência considerados incapazes. 

Ademais, por meio da referida emenda, mantemos a coerência com 
a legislação estadual, mormente com a Lei n° 13.799, de 2000, que 
dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de 
deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência. 

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 
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Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 

no 29/2003 com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao "caput'' do art. 1 o da Lei no 9.401 , a que se refere o art. 1 o 
do projeto, a seguinte redação: 

"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte 
horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual 
legalmente responsável por excepcional em tratamento especializado 
ou por portador de deficiência considerado incapaz.". 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio 

Avelar- Paulo Piau - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 42/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto em tela é de autoria do Governador 'do Estado e dispõe 

sobre as assessorias jurfdicas dos órgãos da administração direta do 
Poder Executivo, altera denominação, transforma e cria cargos e dá 
outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11 /10/2003, o projeto foi 
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

A primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. A segunda opinou por sua aprovação. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto, que é parte do pacote de medidas do 

Executivo que visam à reforma administrativa do Estado, é dar nova 
estrutura especificamente à Advocacia-Geral do Estado - AGE -, à 
qual passam a subordinar-se, tecnicamente, as Assessorias Técnicas 
de Secretarias de Estado e órgãos autônomos, entre outros. Tal 
proposição regulamenta o disposto no § 2 ° do art. 128 da 
Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição no 56, de 11 /7/2003, no que se refere à ação conjunta da 
Advocacia-Geral do Estado e das Assessorias Técnicas mencionadas. 
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O Poder Executivo tem a intenção de garantir, por meio da 

conjugação das ações da Advocacia-Geral do Estado e das 
Assessorias Jurídicas, o atendimento uniforme nos assuntos de 
natureza jurídica. Segundo a mensagem do Governador, essas 
medidas " visam melhor organizar e sistematizar a ação da AGE na 
defesa judicial e na atividade de consultoria jurídica preventiva e 
melhor aparelhar os serviços jurídicos do Estado". 

Desta forma, as Assessorias Técnicas dos órgãos da administração 
direta, encarregadas da consultoria e do assessoramento jurídico, 
passam a denominar-se Assessorias Jurídicas e a vincular-se 
tecnicamente à AGE. São definidas suas atribuições, competências e 
as qualificações exigidas para seus cargos. A Assessoria Jurídico-
Administrativa da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
recebe perfil ligeiramente diverso. 

São definidos o enquadramento de pareceres e a Súmula da 
Advocacia-Geral do Estado, o que demonstra a preocupação em 
uniformizar-se o entendimento jurídico no âmbito das assessorias do 
Executivo Estadual. 

É transformado o cargo de Procurador-Geral Adjunto em cargo de 
Advogado-Geral Adjunto, é extinto o cargo de Subprocurador-Geral da 
Fazenda estadual, e é criado mais outro cargo de Advogado-Geral 
Adjunto. São criados 150 novos cargos de Procurador do Estado de 1 a 

Classe , de provimento efetivo , na classe inicial da carreira da 
Advocacia Pública do Estado. O projeto transforma ainda um cargo de 
Diretor e seis cargos de Assessor-Chefe em cargos de Assessor 
Jurídico-Chefe, de recrutamento amplo, mantida a remuneração dos 
cargos de origem. A classe de Assessor Técnico passa a denominar-
se Assessor Jurídico, mantidas a codificação e a remuneração do 
cargo. 

São instituídos cargos em comissão de Corregedor e de Corregedor 
Auxiliar, a serem ocupados por Procuradores do Estado de Classe 
Especial , mediante nomeação do Governador do Estado. É ainda 
criado um cargo de Assistente do Advogado-Geral do Estado e um de 
Subprocurador Regional do Distrito Federal. 

No plano da direção superior, desaparece o cargo de 
Subprocurador-Geral da Fazenda, e o cargo de Procurador-Geral 
Adjunto passa a receber a denominação de Advogado-Geral Adjunto . 
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Cria-se outro cargo de Advogado-Geral Adjunto, e um cargo de 
Procurador-Chefe fica transformado no cargo de Consultor Jurídico-
Chefe. Ficam criados três cargos de provimento em comissão de 
Assessor 11 , no Quadro Especial da Administração Direta do Poder 
Executivo. 

Para o custeio das despesas decorrentes da aprovação da lei , o 
Poder Executivo abrirá crédito suplementar ao orçamento, até o limite 
de R$ 1.959.301 ,43. O Poder Executivo também fica incumbido de 
regulamentar a futura lei. 

Apresentamos a Emenda n° 1, que visa vedar aos Procuradores o 
exercfcio da advocacia fora de suas atribuições institucionais e obriga-
os à jornada de trabalho de 40 horas semanais. Tal norma já é vigente 
no Distrito Federal e no Estado de São Paulo, que são, 
respectivamente, a primeira e segunda maiores advocacias públicas 
do País. Minas Gerais ocupa o terceiro lugar em movimento. 
Acreditamos serem tais restrições uma contribuição à dinamização e à 
maior eficiência e produtividade dos trabalhos da Advocacia-Geral em 
nosso Estado, visto serem os Procuradores profissionais 
indispensáveis à administração pública da justiça. Como 
representantes do poder público, devem-se ater exclusivamente às 
atribuições do cargo, em regime de dedicação exclusiva e tempo 
integral. 

Também apresentamos a Emenda n° 2, que determina que a AGE, 
por determinação do Governador, poderá assumir a representação 
judicial, extra-judicial e o assessoramento jurídico de autarquia ou 
fundação do Estado. Como tal órgão passará a assumir o papel de 
órgão central , responsável pelas diretrizes gerais e específicas dos 
diversos órgãos jurídicos da administração, entendemos que aquelas 
funções são coerentes com seu papel. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, há criação de despesa 
pública resultante da criação e transformação dos novos cargos, que 
será suprida por meio da abertura de crédito suplementar direcionado 
para esse fim e previsto no orçamento anual. Portanto, está 
respeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 

Complementar no 42/2003, com as Emendas n°s 1 e 2 , a seguir 
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apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se onde convier: 
" Art ..... - Os Procuradores do Estado, nomeados após a publicação 

desta lei , ressalvadas as hipóteses de acumulações constitucionais, 
ficam obrigados a cumprir jornada de trabalho em regime de tempo 
integral de quarenta horas semanais, sendo-lhes vedado o exercício 
da advocacia fora de suas atribuições institucionais.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . .. . - A Advocacia-Geral do Estado, por determinação do 

Governador do Estado, poderá assumir a representação judicial, 
extra-judicial e o assessoramento jurídico de autarquia ou fundação do 
Estado.". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro 

Lessa - José Henrique - Doutor Viana - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 615/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Simões, o projeto de lei em tela 
dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11 /4/2003, a proposição foi , 
preliminarmente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão 
de Saúde emitiu seu parecer quanto ao mérito, opinando pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico e estabelece, entre outros 
dispositivos, que a concessionária do serviço público de saneamento 
básico será obrigada a implantar, no prazo de cinco anos, o serviço de 
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de 
esgoto por período superior a dez anos. 

Saneamento básico compreende um conjunto de ações para 
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fornecimento de água tratada à população e escoamento e 
tratamento de esgoto. Trata-se de um processo que envolve desde a 
captação da água, seu tratamento, sua adução e distribuição até o 
escoamento e o tratamento do esgoto, de forma que a água utilizada 
por uma cidade retorne limpa à natureza, podendo ser reutilizada para 
qualquer de suas funções. Segundo dados da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais -COPASA-MG -, atualmente 56% da 
população mineira têm água tratada, enquanto apenas 26% são 
atendidas com esgoto sanitário. 

O relatório anual de gestão da COPASA-MG, publicado por ocasião 
do encerramento do exercício de 2002, informa que, no que se refere 
aos serviços de esgotamento sanitário, a população beneficiada pelos 
serviços da Companhia atingiu 4,8 milhões de habitantes em 
dezembro de 2002, o que equivale a cerca de 31 % da população 
urbana do Estado. Informa ainda que no ano de 2002 houve um 
incremento de 70 localidades, no atendimento com esgotamento 
sanitário. 

Quanto à receita oriunda da cobrança da tarifa de esgoto, 
verificamos que em 2002 a COPASA-MG arrecadou 
R$270.735.000,00, representando cerca de 30% da receita 
operacional bruta da entidade. O restante da receita é derivado da 
cobrança pelo serviço de água. Analisando a evolução da receita 
operacional da entidade em relação ao ano de 2000, verificamos que, 
no período, houve um incremento de receita da ordem de 18,7%, 
justificado, de acordo com a própria empresa, pela expansão no 
atendimento a novos usuários e pelo reajuste tarifário ocorrido em 
fevereiro de 2001. 

Entendemos, portanto, que o projeto em tela contribuirá para a 
melhoria das condições de saneamento e da saúde pública em nosso 
Estado. Visando aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de 
nosso parecer duas emendas ao Substitutivo n° 2. 

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

615/2003 na forma do Substitutivo no 2 com as seguintes Emendas 
n°S 1 e 2. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 2 
Suprima-se o art. 3°. 
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EMENDA N° 2 AO SUBSTITUTIVO No 2 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - A concessionária do serviço público de saneamento básico 

terá prazo de até dez anos para a implantação do serviço de 
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de 
esgoto por período superior a cinco anos, sem ônus para o município 
concedente.". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Chico Simões -

Jayro Lessa - Doutor Viana - Sebastião Helvécio - José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 643/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto em análise, de autoria do Deputado Chico Simões, dispõe 
sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de serviço 
público de saneamento básico e energia elétrica. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/4/2003, foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de 
Administração Pública perdeu prazo para emitir seu parecer. 

Agora a matéria vem a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 102, 111 , "a", c/c art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem três objetivos básicos: que as concessionárias 

cobrem as tarifas de energia elétrica e de saneamento de acordo com 
as categorias de usuários e as faixas de consumo; que cobrem com 
base no consumo real e que fique proibida a cobrança de consumo 
mínimo, presumido. 

O serviço de energia elétrica está sob a titularidade da União, que o 
delega à CEMIG e a outras empresas públicas ou privadas. Assim, as 
normas que disciplinam a política tarifária são de competência federal , 
atualmente da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em 
conseqüência, não pode o Estado estabelecer a política tarifária das 
prestadoras de serviço público federal , pois o titular do serviço é quem 
legisla sobre ele. 
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Quanto aos serviços de saneamento, há grande polêmica acerca 

de sua titularidade, mas o Estado tem reconhecida competência na 
matéria. A COPASA-MG, entidade da administração indireta estadual, 
é hoje o grande prestador dos serviços de saneamento no Estado. 

Seguindo tal raciocínio , a Comissão de Constituição e Justiça, 
através do Substitutivo no 1, deu nova redação ao art. 1 o do projeto, 
englobando todo tipo de serviços públicos sob a titularidade estadual, 
inclusive os prestados sob regime de permissão ou diretamente pelo 
Estado. 

Quanto à cobrança de tais serviços públicos, consideramos justo 
que ela deva corresponder ao consumo efetivo das unidades, pois tais 
atividades estatais, essenciais e imprescindíveis ao ser humano, têm 
relevante alcance social , e cobrar a mais pode ser considerado uma 
espécie de enriquecimento ilícito. Seu preço deve ser módico e de 
alcance universal. 

Outro ponto importante proposto no projeto é diferenciar os usuários 
em razão de sua capacidade econômica, medida justa e solidária, 
prevista constitucionalmente. Tal procedimento já ocorre no âmbito 
tributário, como por exemplo, o imposto de renda. 

Também consideramos injustificável a fixação de preço mínimo, 
baseada em gasto presumível. Tal cobrança é irreal e baseada num 
consumo que não existiu, o que desrespeita os princípios da 
universalidade e da modicidade das tarifas. É, portanto, dever do 
poder público vedar tais práticas, cobrando apenas sobre o consumo 
real dos usuários. 

Isto posto, consideramos o projeto justo e oportuno, e acatamos o 
Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça, que o 
aprimorou tecnicamente. 

Do ponto de vista econômico-financeiro haverá repercussões 
importantes. O Substitutivo no 1 condicionou a aplicação da lei a 
decreto do Executivo, garantindo a pronta recomposição dos 
contratos, tal como assegurado no inciso XXI do art. 37 da 
Constituição da República, bem como na Lei Federal no 8.666, de 
1993, e na Lei Federal no 8.987, de 1995. 

Acreditamos que o alcance social e econômico, em termos de 
ganhos reais de renda para a população mais carente, recompensará 
muito as perdas de receita pública decorrentes da aplicação das 
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medidas propostas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 643/2003, 

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

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Jayro Lessa, relator - Chico Simões -

José Henrique - Doutor Viana - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 657/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do fator RH 
nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras 
providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 1°/5/2003, a proposição foi 
distribuída, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, 
que opinou pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria, apresentando-lhe as Emendas n°s 1 a 5. Em seguida, a 
Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social emitiu seu 
parecer quanto ao mérito, opinando pela aprovação do projeto com as 
emendas apresentadas pela comissão anterior. 

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer. 
Fundamentação 

A proposição em apreço determina que as empresas que operam 
com frota de veículos automotores afixem, nos uniformes dos 
motoristas e ajudantes de viagem, etiqueta com o grupo sangüíneo e 
o fator RH desses profissionais. Tal medida objetiva proteger a vítima 
em casos de acidentes de trânsito, uma vez que tal informação torna 
eficiente o socorro. 

Com o objetivo de salvaguardar e aperfeiçoar o projeto, a Comissão 
de Constituição e Justiça apresentou cinco emendas à proposição, 
dando nova redação aos arts. 1 o e 4°, suprimindo os arts. 2° e 3° e 
acrescentando artigo sobre a regulamentação da lei pelo Poder 
Executivo no prazo de 90 dias da publicação. 

Quanto à esfera financeira , o art. 4° da proposição original 
estabelece que o descumprimento da lei importará no pagamento, 
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pela empresa infratora, de multa no valor de 500 UFIRs, a ser 
imposta pelo poder público. No entanto, considerando que o índice 
UFIR foi extinto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou 
emenda de modo a alterar o índice utilizado no cálculo do valor da 
multa para a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG. 
Atualmente, 500 UFEMGs correspondem a R$624,50. 

Tendo em vista o que cumpre a esta Comissão, não existe 
impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do 
projeto. 

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

657/2003 com as Emendas n°S 1 a 5, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Jayro Lessa -

Chico Simões- Sebastião Helvécio- José Henrique. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 863/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposição em tela dispõe 
sobre o financiamento para a formação de cooperativas com a 
finalidade de coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou. A proposição vem , agora, a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, VIII , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame dispõe que o poder público dará apoio 

técnico e destinará recursos, por meio de financiamentos ou 
subsídios, para a constituição de cooperativas com a finalidade de 
coletar materiais inorgânicos passíveis de reciclagem e beneficiar 
pessoas carentes, na forma a ser definida na regulamentação. Os 
atos para a formação das cooperativas serão gratuitos na Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. 

O projeto visa atender um amplo segmento da população. Em 
muitos municípios várias famílias sobrevivem da coleta de materiais 

'-------0-----" 



973 
recicláveis e se ressentem da falta de uma política pública que lhes 
apóie e proporcione uma organização mínima para o exercício dessa 
atividade. A despeito da falta de uma política estadual mais efetiva, 
existem associações bem-sucedidas, cuja atuação, além de trazer 
muitos benefícios ao meio ambiente, tem sustentado faixas bem 
pobres da população. Um exemplo disso é a Associação dos 
Catadores de Papel de Belo Horizonte - ASMARE -, que, há pouco 
mais de um mês, foi parceira da Assembléia Legislativa na realização 
do Ciclo de Debates Lixo e Cidadania, promovido pela Comissão de 
Participação Popular. Na ocasião, o assunto foi amplamente debatido 
com diversas entidades ligadas à atividade, com destaque para o 
tema da inserção social e do resgate da cidadania dos catadores de 
material reciclável. 

A matéria abordada no projeto em análise se insere nos 
mandamentos da Lei Federal n° 5.764, de 16/12/71, que define a 
Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das 
sociedades cooperativas, por meio da qual a açao do poder público 
será exercida principalmente mediante prestação de assistência 
técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais, necessários 
à criação, ao desenvolvimento e à integração das entidades 
cooperativas. 

Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça 
entendeu que a gratuidade dos atos de registro da Junta Comercial 
contraria o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o 
Decreto-Lei n° 2.056, de 1983, que dispõe sobre a retribuição dos 
serviços de registro de comércio. Em seu parecer conclusivo, a citada 
Comissão apresentou o Substitutivo n° 1, que acrescenta aos 
objetivos expressos da Lei n° 13.766, de 30/11 /2000, o incentivo à 
constituição de associações e cooperativas destinadas à coleta de 
materiais passíveis de reciclagem, formadas por pessoas de baixo 
poder aquisitivo, por meio da criação de linhas de crédito com 
condições especiais e de apoio técnico à execução de seus objetivos. 

Tal medida nos parece adequada, pois a citada lei estabelece a 
Política Estadual de Reciclagem de Materiais, que dispõe sobre o uso, 
a comercialização e a industrialização de materiais recicláveis, tais 
como: papel usado, aparas de papel e papelão; sucatas de metais 
ferrosos e não ferrosos; plásticos, garrafas plásticas e vidros; entulhos 
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de construção civil; resíduos sólidos e líquidos, urbanos e 
industriais, passíveis de reciclagem e os produtos resultantes do 
reaproveitamento, da industrialização e do recondicionamento dos 
materiais já referidos. 

Essa lei possui , portanto, os pressupostos essenciais para englobar 
entre seus objetivos a proposta constante no Substitutivo no 1. 

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

863/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar, relator - Doutor 

Ronaldo - Leonardo Quintão - José Milton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 877/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei no 
877/2003 dispõe sobre a reserva de vaga para pessoa portadora de 
deficiência, em estágio, em órgão das administrações públicas direta e 
indireta do Estado. 

O projeto foi , preliminarmente, distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça e de Administração Pública. 

A primeira concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da proposição na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. A segunda opinou pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 2, que apresentou, e rejeitou o Substitutivo n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Por força de requerimento da autora, vem agora o projeto a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, XIV, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem o objetivo de reservar 5% das vagas 

destinadas a estagiários nas administrações públicas direta e indireta 
do Estado para pessoas portadoras de deficiência. Para isso, 
estabelece, no parágrafo único do art. 1 °, os pressupostos para que a 
pessoa seja considerada portadora de deficiência. 

A Constituição Federal de 1988 e a Estadual de 1989 
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demonstraram, de forma clara e inequívoca, a preocupação de 
nossos legisladores com os segmentos da população portadores de 
necessidades especiais, entre eles, os deficientes físicos. Após a 
promulgação das referidas Cartas, leis federais e estaduais 
determinaram a efetivação da "igualdade perante a lei". Surgiu a figura 
da discriminação positiva com essa finalidade. Além das leis já 
existentes, tramitam nesta Casa importantes projetos com o objetivo 
de salvaguardar a "vida com dignidade" da população considerada 
hipossuficiente. 

Em se tratando do tema "emprego", temos no Estado a Lei n° 
11 .867, de 1995, que "reserva percentual de cargos ou empregos 
públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para pessoas 
portadoras de deficiência". 

Conquanto o importante tema "estágio" seja tratado na Lei n° 
12.079, de 1996, convenientemente alterada pela Lei no 13.642, de 
2000, continuou em aberto o "estágio para deficientes". É o objetivo do 
projeto em tela: estender a reserva de percentual de vagas também 
ao estágio para deficientes. 

O substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça 
pretende alterar o art. 1 o da Lei no 12.079, de 1996, acrescentando-lhe 
o § 3°, que faculta a destinação de 5% das vagas para estágio aos 
portadores de deficiência. Consideramos que o substitutivo não 
preserva o objetivo do projeto, uma vez que apenas "faculta" a 
destinação do percentual de vagas ao segmento de que se ocupa o 
projeto, motivo pelo qual optamos por rejeitá-lo. 

O substitutivo apresentado pela Comissão de Administração Pública, 
por sua vez, aumenta o percentual de vagas que deverão ser 
reservadas aos portadores de deficiência para 1 0%, o que 
consideramos demasiado. Mantém, igualmente, a expressão "é 
facultado", que rejeitamos pelos motivos expostos. 

Assim, analisando o projeto original , optamos por mantê-lo, apenas 
apresentando uma emenda supressiva. O art. 4° nos parece 
desnecessário uma vez que determina a ação da gerência de estágio 
das secretarias de Estado na avaliação dos estagiários portadores de 
deficiência. Se a lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, 
visando a sua implementação, tal artigo se apresenta inócuo. 

Tendo em vista o que compete a esta Comissão, com a intenção de 
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projeto original. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, somos pela rejeição do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e do 
Substitutivo no 2, apresentado pela Comissão de Administração 
Pública, e pela aprovação do projeto em sua forma original com a 
seguinte Emenda no 1. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se do projeto o art. 4°, renumerando-se os demais. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, Presidente - Elmiro Nascimento, relator - André 

Quintão. 
PARECER PARAO 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.056/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei no 
1.056/2003 institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental-
RPRA - , altera as Leis n°s 14.309, de 2002, e 13.803, de 2000, e dá 
outras providências. 

A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com a Emenda no 1, que apresentou. 

Em seguida, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
opinou pela aprovação da proposição com a Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n°s 2 e 3 , que 
apresentou. 

Encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial , 
esta emitiu parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, e com as Emendas n°s 4 a 6 , que 
apresentou. 

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art . 188, ele o art. 102, VIl , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei no 14.309, de 2002, que instituiu as Políticas Estaduais 

Florestal e de Conservação da Biodiversidade, dispõe em seu art. 24 
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sobre as possibilidades de criação da Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável - UC. 

Com base no disposto no inciso VI do art. 24 da referida lei , o 
projeto de lei em tela propõe a criação de outro tipo de Unidade de 
Conservação UC , denominada Reserva Particular de 
Recomposição Ambiental - RPRA -, por meio da qual será permitida a 
utilização de áreas alteradas ou degradadas para o fim de restauração 
ambiental, destinada a atender às exigências legais de recomposição 
de áreas de reserva legal de propriedades rurais que exploram 
economicamente a totalidade ou a quase totalidade de sua área 
produtiva. 

O objetivo do projeto, segundo o autor, é criar uma alternativa que 
viabilize econômica, operacional e ambientalmente a criação de 
reservas legais de forma a atender a exigência da Lei no 14.309, de 
2002, uma vez que as opções por ela apresentadas para 
recomposição de reservas se têm mostrado de difícil aplicação. 

De acordo com a proposta, para a recomposição de áreas de 
reserva legal, o empresário poderá adquirir cotas de um projeto 
ambiental gerido por uma ONG credenciada pelo Estado, 
beneficiando-se, com isso, da redução do custo de recomposição de 
reserva legal fora de sua propriedade, bem como do fim da burocracia 
exigida no processo. 

As Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais e de Política Agropecuária e Agroindustrial, que 
nos precederam na análise da matéria, opinaram pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°S 1 a 6, que apresentaram, com as quais 
concordamos, pois, em nosso entendimento, aprimoram o projeto. 

Do ponto de vista econômico-financeiro, não há nenhum impacto 
negativo do projeto e das emendas apresentadas sobre as contas 
públicas do Estado. Ao contrário, as medidas propostas deverão 
propiciar o aumento da arrecadação tributária, seja por meio da 
dinamização da economia em áreas anteriormente estagnadas, seja 
pela possibilidade de manutenção da produção agrícola já instalada. 

Por outro lado, ao transferir a gestão das áreas que constituem a 
Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA - para as 
organizações não governamentais, o Estado estará compartilhando o 
ônus da recuperação de áreas degradadas com a iniciativa privada e 
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se beneficiando com a redução dos gastos com essa recuperação. 

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

1.056/2003, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 , da Comissão de 
Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de Meio Ambiente e 4 a 6 , 
da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 

Simões - José Henrique - Jayro Lessa - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, o 
Projeto de Lei no 1.133/2003 dispõe sobre os critérios de classificação, 
segurança e manutenção de barragens para quaisquer fins e de 
depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. A Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais opinou por sua aprovação com a 
Emenda no 1, que apresentou. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos dos arts. 188 e 112 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Após o grave acidente ambiental ocorrido em Cataguases no início 

deste ano, no qual rompeu-se uma barragem de rejeitos de uma 
indústria de papel e celulose, esta Casa, através da Comissão 
Especial dos Acidentes Ambientais , resolveu propor mudanças em 
alguns dispositivos legais, após avaliação do sistema ambiental 
estadual. O projeto em análise estabelece medidas e procedimentos 
de classificação, segurança e manutenção continuada de barragens e 
depósitos de resíduos industriais, com vistas a conferir maior 
segurança a tais estruturas. 

A proposição dá maior força jurídica ao disposto na Deliberação 
Normativa do COPAM no 62, de 2002, instituindo normas para a 
elaboração de projetos técnicos e de avaliação dos projetos já 
implantados. 

A Comissão de mérito apresentou a Emenda n° 1, que visa dar mais 
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agilidade ao Estado nas ações emergenc1a1s e de controle dos 
efeitos nocivos de acidentes ambientais, cobrando dos responsáveis 
os custos com amostragens, análises laboratoriais e outros. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em 
tela não trará repercussão alguma, porquanto às despesas ficarão às 
expensas dos responsáveis pela implantação e manutenção de 
barragens e depósitos de resíduos tóxicos industriais. 

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

1 .133/2003 no 1 o turno, com a Emenda no 1 , apresentada pela 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - José 

Henrique - Jayro Lessa - Doutor Viana. 
PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 

1.214/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o 

projeto de resolução em epígrafe tem por escopo dar cumprimento ao 
disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a saber, 
aprovar previamente a alienação de terra devoluta que especifica. 

A proposição foi publicada em 4/11 /2003 e a seguir distribuída a 
esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do disposto no 
art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de resolução objetiva aprovar a legitimação de sete 

porções de terra devoluta rural situadas em municípios diversos, cada 
uma contando com área superior a 1 OOha. 

Nos termos dos arts. 62, XXXIV, 246 e 247 da Constituição mineira, 
compete à Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou 
a concessão de terra pública, ressalvados os seguintes casos: a 
legitimação de terras devolutas situadas no perímetro urbano ou na 
zona de expansão urbana, limitadas, respectivamente, a 500m2 e 
2.000m2 ; a alienação ou concessão de terra pública previstas no plano 
de reforma agrária estadual aprovado em lei; a concessão gratuita de 
domínio de área devoluta rural não superior a 50ha, e a alienação ou 
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concessão de terra devoluta rural com área de até 1 OOha, desde 
que precedidas de ação judicial discriminatória e atendidos outros 
requisitos. 

Cumpre-nos observar que as legitimações de que se ocupa o projeto 
de resolução não se enquadram em nenhuma das citadas situações; 
além disso, os processos encontram-se instruídos em estreita 
conformidade com o que dispõe a legislação regente da matéria. 

Tendo em vista que a proposição não apresenta vício, deve 
prosseguir sua regular tramitação nesta Casa. 

Em vista do 
constitucionalidade 
1.214/2003. 

Conclusão 
exposto, concluímos pela juridicidade, 

e legalidade do Projeto de Resolução no 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Weliton 

Prado - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.239/2003 

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 1 .239/2003, do Governador do Estado, altera as 
Leis n°s 11 .394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem sobre o 
Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma originalmente 
proposta. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser apreciado 
quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do Regimento 
Interno. A requerimento do Colégio de Líderes, a proposição tramita 
em regime de urgência, conforme o disposto no art. 272, 11 , § 2°, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Lei n° 11 .394, de 1994, alterada pela Lei n° 12.366, de 1996, cria o 

Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba, com os objetivos de 
"promover a melhoria das condições socioeconômicas da região de 
abrangência do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, expandir 
suas fronteiras agrícolas e elevar seus índices de produtividade por 
meio do desenvolvimento da irrigação". A proposição em análise visa 
a alterar essas leis, com o intuito de atrair investidores em outras 
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atividades fundamentais para a continuidade e o sucesso do 
Projeto Jaíba, conforme se depreende da Mensagem n° 127/2003, do 
Governador do Estado, que encaminhou o projeto à apreciação desta 
Casa. 

A edição de lei específica que cria um fundo para apoiar o Projeto 
Jaíba, em 1994, foi considerada medida extremamente louvável e 
oportuna por todos os segmentos envolvidos na discussão daquele 
grandioso empreendimento. Em princípio, seriam beneficiados 
produtores e empresas agroindustriais ligados ao Projeto Jaíba 11 , de 
responsabilidade do Governo estadual, uma vez que a primeira etapa 
(Jaíba I) se subordinava integralmente ao Governo federal, por 
intermédio da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco - CODEVASF. Posteriormente, com a alteração de 1996, 
estendeu-se a possibilidade de financiamento para todo o Distrito 
Agroindustrial do Jaíba. 

É importante ressaltar, de início, que as modificações que ora se 
apresentam não visam, de forma alguma, a extinguir o Fundo, mas a 
aprimorá-lo, tendo em vista sua extrema relevância para o Projeto e, 
conseqüentemente, para a geração de emprego e renda em toda a 
região do Norte de Minas. As mudanças mais relevantes são as 
contidas no § 2° do art. 3°, que permitem a aplicação de recursos do 
Fundo em atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental , 
e no inciso IV do art. 4°, que incluem entre os beneficiários dos 
programas de financiamento as empresas industriais, comerciais e de 
serviços localizadas no território mineiro, fora do Distrito Agroindustrial 
do Jaíba, mas que tenham vinculação direta com os produtores rurais 
do Projeto. 

A nosso ver, são medidas extremamente salutares. A primeira, de 
cunho ambientalista, possibilita a transferência de recursos ao IEF e à 
RURALMINAS, para a implantação de áreas de preservação 
ambiental. Além de necessária ao atendimento da legislação 
ambiental , a proposta assegura a indispensável sustentabilidade 
ecológica do empreendimento. 

A segunda medida, de caráter predominantemente econômico, 
permite a atração de novos investidores para a região. Cria, ainda, 
condições para facilitar o escoamento da produção agrícola do distrito, 
um conhecido gargalo da cadeia produtiva. 
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As demais propostas contidas no projeto modificam dispositivos 

técnicos das leis instituidoras do Fundo, de forma a conferir maior 
agilidade a sua operacionalização. Entendemos que são modificações 
pertinentes, mas que não alteram a essência do Fundo. 

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

1 .239/2003, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente e relator - Padre João - Luiz Humberto 

Carneiro. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei n° 
1 .279/2003 altera o sistema de carreira dos servidores da Secretaria 
da Assembléia Legislativa e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/12/2003, a proposição foi 
distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos regimentais, 
receber parecer. 

Fundamentação 
A moderna administração pública deve ser capaz de acompanhar as 

transformações de seu tempo, adaptando suas estruturas internas e 
seus procedimentos para que as demandas sociais sejam atendidas 
com a maior eficácia possível , entendendo-se por eficácia a prestação 
de serviços de qualidade, em prazos aceitáveis. Ao mesmo tempo, por 
serem públicas, as práticas administrativas que se materializam no 
interior do aparelho estatal são vinculadas aos princípios e normas 
constitucionais que regulamentam a atividade dos entes estatais, no 
Brasil. 

Da comunhão das duas premissas apontadas - a busca da eficácia e 
o respeito aos princípios constitucionais - obtém-se o fundamento para 
a elaboração dos preceitos legislativos que são aplicados a situações 
particulares, concretas. A atualização dos planos de carreira dos 
servidores do Legislativo mineiro enquadra-se nessa situação. 

As bases da legislação atualmente em vigor foram lançadas em 
1990, quando da aprovação da Resolução no 5.086, de 31 /8/90, que 
representou um significativo avanço, contribuindo para a constituição, 
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no âmbito da Assembléia mineira, de um corpo técnico de 
qualidade nacionalmente reconhecida. Sucessivas alterações de 
ordem legal e constitucional , no decorrer da última década do séc. XX, 
justificam, agora, a apresentação e o exame de uma nova proposição, 
na qual se procuram incorporar, de forma sistematizada, aspectos 
mais modernos de administração de pessoal. 

A Emenda à Constituição no 19, de 4/6/98, ao fixar, no art. 5°, nova 
redação para o art. 39 da Constituição da República, determinou que 
os sistemas remuneratórios dos órgãos e entidades, em todos entes 
da Federação, tenham como fundamento a natureza, o grau de 
responsabilidade, a complexidade e a peculiaridade dos cargos das 
respectivas carreiras, além dos requisitos para investidura. Assim, a 
proposta em exame atende os preceitos constitucionais, ao abolir a 
possibilidade de que cargos para os quais se tenha como requisito 
menor nível de escolaridade e dos quais se exija, coerentemente, 
menor nível de complexidade das tarefas venham a ser remunerados 
de forma semelhante à que se aplica àqueles situados em outro 
patamar de exigência. Respeitados os direitos adquiridos, em 
decorrência da aplicação das regras em vigor, o que se pretende, no 
projeto de lei em exame, é a instauração de uma nova sistemática 
administrativa na Casa, na qual se respeite a correspondência 
constitucionalmente prevista entre o nível de escolaridade do cargo do 
servidor, suas atribuições e sua remuneração. 

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

1.279/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1 O de dezembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator- Rêmolo Aloise 

- Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Pastor George - Luiz Fernando 
Faria. 

PARECER PARA O 1 o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 
1.280/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de 
Resolução no 1.280/2003 altera o sistema de carreira dos servidores 
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da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/12/2003, a proposição foi 
distribuída à Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos 
do art. 79, VIII , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A edição de novas regras legais para a carreira da Assembléia, tal 

como se pretende no Projeto de Lei no 1.279/2003, deve 
necessariamente ser acompanhada por alterações nos mecanismos 
jurídicos que possibilitam a aplicação prática dos princfpios ali 
instituídos. Esses mecanismos jurídicos, por tratarem da organização 
e do funcionamento interno do Poder Legislativo, e não dos 
parâmetros para a fixação de remuneração de cargos, devem ser 
disciplinados em resolução de iniciativa privativa da Mesa da 
Assembléia, em obediência aos ditames constitucionais e regimentais . 
Assim sendo, quanto aos aspectos constitucionais e formais, nada há 
que possa obstar a tramitação da matéria. 

Examinando-se as modificações sugeridas nos mecanismos de 
avaliação dos servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa, 
destacamos como inovação positiva a introdução de um parâmetro 
que relaciona a avaliação individual com o resultado do setor em que 
o funcionário esteja lotado. Esse elemento, que integra as mais 
modernas concepções da administração, faz com que a proposta seja 
coerente com o princípio da eficácia, que deve orientar as ações do 
poder público. 

A implantação, de forma gradual, dos novos mecanismos para a 
avaliação funcional , por sua vez, permite que a transição entre os 
modelos aconteça de forma segura e eficiente, possibilitando que o 
próprio processo seja objeto de avaliação e eventuais correções, no 
decorrer de sua implementação. 

Deve-se destacar também que a avaliação de desempenho dos 
servidores da Assembléia Legislativa, nos moldes que se pretende 
implantar, valorizará os bons profissionais, os quais, de acordo com o 
princípio da eqüidade, um dos pontos mais importantes do direito 
moderno, terão reconhecidos os seus esforços em favor da melhoria 
do atendimento da população do Estado, no desempenho de suas 
atribuições neste Poder. 

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

Resolução n° 1.280/2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 1 O de dezembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Pastor George - Luiz Fernando 
Faria. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 477/2003 
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Antônio Genaro, resultante do 

desarquiv.amento do Projeto de Lei no 1.958/2002, tem como objetivo 
impor limitações ao repasse de informações por parte dos Bancos de 
dados e cadastros de consumidores. 

Publicado em 4/4/2003, no "Diário do Legislativo", foi o projeto 
aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Agora, para atender ao q'ue dispõe o art. 189 
do Regimento Interno, retoma a matéria a esta Comissão a fim de 
receber parecer para o 2° turno. 

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Os Bancos de dados são hoje um referencial para a concessão de 
crédito no mercado. Dada a credibilidade das instituições que mantêm 
esses cadastros de consumidores, de acesso público, a inscrição do 
nome do cidadão, por qualquer motivo, acaba por restringir seu 
acesso a empréstimos e financiamentos e, por conseqüência, alijá-lo 
do mercado. 

Uma prática rotineira, entretanto, tem ensejado restrições indevidas 
aos consumidores adimplentes. Ocorre que, ao cadastrar a consulta 
feita pelo fornecedor associado, a entidade mantenedora do Banco de 
dados inclui o nome do consultado em um arquivo. Após um 
determinado número de consultas, mesmo que ele não tenha incorrido 
em nenhuma inadimplência, não poderá ter acesso a crédito. Até 
mesmo a simples emissão de um cheque para aquisição de um bem 
poderá gerar-lhe transtorno, ou seja, a pessoa passa a ser 
considerada suspeita. 

Tal prática não é razoável , visto que é comum o consumidor, em 
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curto período, realizar várias compras ou contratações de crédito 
no mercado. Se ele nada deve, está no exercício regular de um 
direito, e não há na lei vedação ou limitação para a emissão dos 
cheques do seu talonário ou a contratação dos financiamentos que 
julgar necessários. 

Nesse contexto, vem o projeto em boa hora impedir tal prática 
abusiva, cujos efeitos são danosos para os consumidores honestos. É 
evidente que o comércio tem que adotar as medidas mais eficazes 
para se proteger dos consumidores inadimplentes. Tais providências, 
entretanto, devem manter observância estrita aos ditames da lei , 
especialmente ao disposto no art. 43 do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do 

Projeto de Lei n° 477/2003 na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 477/2003 

Dispõe sobre o repasse de informação pelos sistemas de proteção 
ao crédito. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - É vedado aos sistemas de proteção ao crédito fornecer a 

seus associados informação sobre o número de consultas realizadas 
por fornecedores relativas a consumidores que não tenham restrição 
de crédito. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se sistemas 
de proteção ao crédito os Bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, nos termos do art. 43 da Lei Federal no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Art. 2° - o descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às 
penalidades previstas na Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 
1990. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Vanessa 

Lucas. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 835/2003 

._____ ___ o ___ __. 



Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
Relatório 

987 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 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 2002, que dispõe sobre o processo de 
produção do queijo Minas artesanal. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1 e com a Emenda 
n° 1, a matéria retorna a esta Comissão para receber parecer para o 
2° turno. Cumpre-nos, assim, opinar sobre o assunto. A redação do 
vencido, em anexo, integra o parecer. 

Fundamentação 
Conforme se depreende da justificação do projeto em análise, 

encaminhado pela Mensagem no 72/2003, do Governador do Estado, 
a Lei no 14.185, de 2002, ao estabelecer critérios para o processo de 
fabricação do queijo Minas artesanal, estipulou o prazo de um ano, a 
contar da data de publicação da lei, para os produtores se 
cadastrarem no IMA. Contudo, esse prazo revelou-se bastante exíguo, 
uma vez que a regulamentação do diploma legal citado só aconteceu 
em junho desse ano. 

A proposição visa, então, a reabrir o prazo de cadastramento por 
mais 24 meses, de forma que os produtores possam regularizar sua 
situação junto ao órgão fiscalizador. A medida é de grande alcance 
para aqueles que se dedicam à fabricação de queijos de forma 
artesanal, pois o cadastramento é indispensável para garantir a 
qualidade do produto, principalmente em seus aspectos sanitários. 

No 1 o turno, o projeto recebeu o Substitutivo no 1 e a Emenda no 1, 
os quais, transformados no vencido, incorporam algumas mudanças 
que, a nosso ver, aprimoram sobremaneira a versão original. O 
substitutivo propõe, como regra geral, que o texto do § 1 o do art. 3° 
não se refira a prazos, e a emenda acrescenta disposição transitória, 
reabrindo o cadastramento por mais 36 meses. 

Entendemos, assim, que o aumento do prazo inicialmente proposto, 
de 24 para 36 meses, é benéfico tanto para os produtores, que 
poderão se adequar com mais facil idade às exigências legais, quanto 
para os técnicos do IMA, da EMATER e da EPAMIG, que lidam com a 
regulamentação da matéria. 
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Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
835/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente e relator - Padre João - Luiz Humberto 

Carneiro. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 835/2003 

Dá nova redação ao § 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 e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O § 1 o do art. 3° da Lei n° 14.185, de 31 de janeiro de 2002, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 3° - ... .......... ... .. . 
§ 1° -O cadastramento no IMA, para os fins deste artigo, será feito 

em escritório local do órgão, individualmente ou por meio de entidade 
representativa, mediante a apresentação de carta-compromisso, com 
firma reconhecida, em que o produtor assuma a responsabilidade pela 
qualidade dos queijos produzidos, e do laudo técnico-sanitário da 
queijaria, preenchido e assinado por médico-veterinário.". 

Art. 2° - O prazo para o cadastramento a que se refere o § 1 o do art. 
3° da Lei no 14.185, de 31 de janeiro de 2003, com a redação dada 
por esta lei , é de trinta e seis meses contados da data de publicação 
desta lei. 

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 948/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 948/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira, 
que declara de utilidade pública a Comissão de Preservação do Rio 
São Miguel - COMPRESSAMIG -, com sede no Município de Pains, 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 
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final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 948/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Comissão de Preservação do 

Rio São Miguel - COMPRESSAMIG -, com sede no Município de 
Pains. 

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

Preservação do Rio São Miguel - COMPRESSAMIG -, com sede no 
Município de Pains. 

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 9/12/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr. 
Francisco Gonçalves, ocorrido em 4/12/2003, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Maristela Alves Coelho Silveira, ocorrido em 3/12/2003, em Morro da 
Garça.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 110a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/12/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.303 
e 1.304/2003 Requerimentos n°S 2.083 a 2.098/2003 
Requerimentos dos Deputados Ricardo Duarte (2} , Adalclever Lopes, 
lvair Nogueira e Mauro Lobo - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Participação Popular, de Administração Pública, de 
Assuntos Municipais e de Transporte, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Neider Moreira e Leonídio Bouças - Oradores Inscritos: 
Discursos da Deputada Jô Moraes e dos Deputados Roberto 
Carvalho, Doutor Viana, Laudelino Augusto e Célio Moreira - 2a Parte 
(Ordem do Dia) : 1a Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem 

Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Mauro Lobo; deferimento - Discussão e 
Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de 
Lei n°S 143, 306, 837, 890, 1 .006 a 1 .008 e 1 .018/2003; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento dos Deputados Adalclever 
Lopes e lvair Nogueira; aprovação - Requerimento no 1 .444/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento no 
1 .455/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimentos 
n°S 1.460 e 1.471 /2003; aprovação - Requerimento n° 1.472/2003; 
aprovação com a Emenda no 1 - Requerimento no 1.473/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento do Deputado 
Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia -
2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimento do Deputado Paulo Piau; aprovação -
Chamada para verificação de quórum; inexistência de número 
regimental para apreciação de projeto de lei complementar -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 273/2003; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 o turno - Prosseguimento 
da discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .082/2003; discursos 
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dos Deputados Rogério Correia e Weliton Prado; encerramento da 
discussão - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
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Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 
Andrade - Luiz Fernando Faria - Pastor George - Adalclever Lopes -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana 
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Durval Ângelo - 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 - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto 
Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas -
Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h 15min, a lista 

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

18 Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-A Deputada Jô Moraes, 28 -Secretária "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 
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seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Márcio Fortes de Almeida, Ministro Interino da Indústria, 

prestando informações concernentes ao Requerimento no 1.251 /2003, 
da Comissão de Turismo. 

Do Sr. Anderson Adauto, Ministro dos Transportes, agradecendo 
voto de congratulações com sua pessoa proposto por meio do 
Requerimento no 1.377/2003, do Deputado Leonardo Moreira. 

Da Sra. Ângela Guadagnin, Presidente da Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara dos Deputados, solicitando informações 
referentes ao Orçamento do Estado para 2004. 

Do Sr. Nedens Ulisses Freire Vieira , Procurador-Geral de Justiça, 
comunicando à Casa a indicação do Promotor de Justiça Gustavo 
Mansur Balsamão para acompanhar os trabalhos da Comissão 
Especial dos Aeroportos. (-À Comissão Especial dos Aeroportos.) 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
prestando informações referentes a requerimento da Comissão de 
Educação. 

Do Sr. Fuad Noman, Secretário da Fazenda, agradecendo convite 
para audiência pública da Comissão de Administração Pública. (- À 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, prestando informações a respeito do Requerimento n° 
1.669/2003, da Comissão de Meio Ambiente. 

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária da Educação, 
prestando informações a respeito do Requerimento n° 997/2003, do 
Deputado Fahim Sawan. 

Do Sr. Helio Cesar Brasileiro, Presidente do IPSEMG, prestando 
informações a respeito do Requerimento n° 991 /2003, do Deputado 
lrani Barbosa.(- Anexe-se ao Requerimento no 991 /2003.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério 
Público do Estado e Coordenador do Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio 
Cultural , Urbanismo e Habitação - CAO-MA -, agradecendo convite 
para audiência Pública da Comissão de Meio Ambiente. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador de Justiça do Ministério 
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Público do Estado e Coordenador do Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Patrimônio 
Cultural , Urbanismo e Habitação - CAO-MA -, encaminhando 
sugestões deste órgão com relação ao Projeto de Lei n° 1.133/2003. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.133/2003.} 

Do Sr. Renato Franco de Almeida, Promotor de Justiça de Defesa 
do Consumidor, comunicando, em atenção ao Requerimento no 
1.678/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, a instauração de 
procedimento preparatório para verificar o cumprimento da Lei no 
14.090, que obriga as empresas de telefonia a instalarem aparelhos 
de medição de consumo nos telefones fixos. 

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Coordenador da 
Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, comunicando que o Requerimento no 1 .569/2003, 
do Deputado Paulo Piau, foi encaminhando ao exame dos setores 
competentes. 

Do Sr. Rubens Vargas Filho, Superintendente de Apoio Técnico da 
Secretaria de Meio Ambiente, convidando esta Assembléia a 
Participar das reuniões da Comissão Coordenadora do Fórum 
Estadual de Educação Ambiental - COMFEA. 

Do Sr. José Henrique Portugal , Assessor do Senador Eduardo 
Azeredo, informando, em atenção a requerimento da Deputada Ana 
Maria Resende encaminhado por meio do Ofício n° 3.170/2003/SGM, 
que esse parlamentar apóia a proposta de inclusão dos municípios do 
semi-árido mineiro na área da ADENE. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.303/2003 
Declara de utilidade pública a Ação Social Tricordiana- AST -, com 

sede no Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social 

Tricordiana- AST -, com sede no Município de Três Corações. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2003. 
Neider Moreira 

99-t 

Justificação: O projeto de lei visa a reconhecer a Ação Social 
Tricordiana como de utilidade pública estadual. 

A entidade tem como objetivos e finalidades estatutárias dar 
assistência a mães, crianças, jovens, idosos e enfermos, com ações 
de assistência social, de educação, campanhas e atividades com a 
comunidade local, além da prestação de serviços gratuitos. Pela 
documentação apresentada, verifica-se que a entidade atende aos 
requisitos da Lei n° 12.972, de 1998. 

Em face do exposto, apresento a proposição para apreciação dos 
meus nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, apra 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° 1.304/2003 
Cria o Fundo de Desenvolvimento do Artesanato Mineiro - FUNDAM 

- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo de Desenvolvimento do Artesanato 

Mineiro - FUNDAM -, com o objetivo de dar suporte financeiro a 
programas de fomento e desenvolvimento de cooperativas e 
associações de produtores artesanais localizadas no Estado. 

Parágrafo único - O fundo de que trata o "caput'' deste artigo 
incorporará a subconta Fundo de Desenvolvimento Econômico e 
Social - Programa de Apoio à Microempresa - FUNDES-FUMICRO -, 
aberta na forma da Lei no 8.402, de 6 de julho de 1983. 

Art. 2° - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNDAM as 
cooperativas e associações de produtores artesanais que realizem 
operação em nome dos cooperados, assim definidas as pessoas 
físicas sem estabelecimento fixo, que, individualmente, apresentem 
receita bruta anual igual ou inferior ao montante definido pela Lei n° 
13.437, de 30 de dezembro de 1999, e suas modificações. 

Art. 3° - São recursos do FUNDAM: 
I - As dotações consignadas no orçamento do Estado ou 
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decorrentes de créditos adicionais; 

11 - Os provenientes de operações de crédito interno ou externo de 
que o Estado seja mutuário; 

111 - Os resultantes das aplicações financeiras de disponibilidades 
temporárias; 

IV - Contribuições das associações e cooperativas de produtores 
artesanais optantes pelo MicroGerais; 

V - Outros recursos. 
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos 

para pagamento de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo 
Estado em operações de crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas 
condições definidas em regulamento pelo Poder Executivo. 

Art. 4° - O FUNDAM, de natureza e individuação contábeis com 
duração indeterminada, e seus recursos, ressalvado o disposto no 
parágrafo único do artigo anterior, serão utilizados, de forma não 
reembolsável, em: 

I - custeio de investimentos fixos na implantação, expansão da 
capacidade de produção, modernização e relocalização de instalações 
cooperativas e associações de produtores artesanais, bem como em 
outras formas de imobilização técnica; 

11 - custeio parcial ou total de programas de capacitação técnica e 
gerencial que visem ao fortalecimento financeiro de cooperativas e 
associações de produtores artesanais, bem como de seus associados 
e cooperados; 

111 - complementação de financiamentos ou empréstimos a título de 
contrapartida estabelecida em programa de assistência financeira que 
beneficie cooperativas e associações de produtores artesanais; 

IV - redução de encargos financeiros em empréstimos ou 
financiamentos concedidos às cooperativas e às associações de 
produtores artesanais pelo Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S.A - BDMG -, com recursos próprios ou de terceiros. 

Art. 5° - Os recursos do FUNDAM serão repassados com a 
observância das seguintes condições gerais: 

I - a aprovação do repasse dependerá da comprovação da 
regularidade do beneficiário nos âmbitos fiscal, previdenciário e 
ambiental, de parecer favorável sobre sua situação cadastral e jurídica 
e da demonstração da viabilidade técnica e econômica do projeto; 
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11 - nos repasses para custeio de investimento fixo , o valor da 

doação não poderá ultrapassar 80% (oitenta por cento) do 
investimento fixo previsto no projeto, cabendo ao beneficiário 
providenciar o restante; 

111 - a comissão do agente financeiro será de, no máximo, 3% (três 
por cento) do valor do repasse, devido uma única vez no ato da 
liberação dos recursos para a cooperativa ou associação de 
produtores artesanais, a título de prestação de serviços; 

IV - o beneficiário deverá devolver todos os recursos até então 
investidos, corrigidos monetariamente pelo índice utilizado pela 
Fazenda Pública Estadual, caso desrespeite o projeto de viabilidade 
técnica e econômica de tal forma que os resultados então propostos 
sejam inviabilizados, além de arcar com as demais penalidades 
administrativas cabíveis. 

Art. 6° - O FUNDAM terá como gestor a Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Econômica e como agente financeiro o BDMG. 

Art. 7° - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira do gestor e do agente financeiro do FUNDAM, 
especialmente no que se refere à : 

I - elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa; 
11 - elaboração da proposta orçamentária do fundo; 
111 - definição sobre a aplicação das disponibilidades transitórias de 

caixa do fundo. 
Parágrafo único - Compete também à Secretaria de Estado da 

Fazenda a análise da prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do agente financeiro do fundo. 

Art. 8° - Compõem o Grupo Coordenador representantes dos 
seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado da Fazenda; 
11 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; 
111- BDMG. 
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das 

atribuições definidas no art. 4°, 111 , da Lei Complementar n° 27, de 18 
de janeiro de 1993: 

I - aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos conforme diretrizes 
estabelecidas nos planos de ação do Governo; 

11- acompanhar sua execução; 
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111 - decidir sobre os programas a serem implementados com 

recursos do fundo bem como suas condições específicas, observadas 
as condições gerais estabelecidas nesta lei. 

Art. 9° - A comprovação da prática de sonegação fiscal pelo 
beneficiário de financiamento com recursos do fundo, durante a 
vigência do contrato, acarretará o seu cancelamento, com a restituição 
dos valores até então repassados, suspensão do saldo a liberar, se 
houver, com atualização monetária plena, além das penalidades 
administrativas cabíveis. 

Art . 1 O - Os demonstrativos financeiros do FUNDAM obedecerão ao 
disposto na Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964, e nas 
normas gerais e específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do fundo 
apresentarão relatórios específicos, na forma solicitada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. 

Art. 11 -O Poder Executivo expedirá o regulamento do FUNDAM. 
Art. 12 - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n° 13.437, de 30 

de dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e 

de comerciantes ambulantes e as associações de pequenos 
produtores da agricultura familiar, observado o disposto em 
regulamento, ficam obrigadas a: 

I- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
li -emitir documentos fiscais; 
111- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
IV - entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica 

e fiscal ; 
V - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu 

cadastro; 
VI - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado ou associado; 
VIl - observar o disposto nos incisos I e 11 do art . 11 desta lei. 
§ 1 o - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do 

cooperado ou associado e a ele destinada, quando promovida pela 
cooperativa ou associação de que faça parte, nas condições previstas 
neste artigo. 

§ 2° - As cooperativas e as associações de que trata este artigo 
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pelas obrigações decorrentes de operação por eles realizada.". 

998 

Art. 13- Acrescente-se à Lei no 13.437, de 30 de dezembro de 1999, 
o seguinte art. 22 modificando-se a numeração dos artigos 
posteriores: 

"Art. 22 - As cooperativas e associações de comerciantes 
ambulantes e as associações de pequenos produtores da agricultura 
familiar devem recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos 
cooperados ou associados, apurado mediante a aplicação de 0,5% 
(meio por cento) sobre a receita bruta global apurada no mês anterior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5° desta lei.". 

Art. 14 - Modifique-se o art. 23 da Seção I do Capítulo X e crie-se a 
Seção 11 do mesmo capítulo da Lei n° 13.437, de 30 de dezembro de 
1999, com remuneração das seções e artigos subseqüentes: 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE 

Art. 23 - As microempresas, as empresas de pequeno porte, as 
cooperativas e associações de comerciantes ambulantes e as 
associações de pequenos produtores da agricultura familiar 
enquadradas no regime de que trata esta lei , poderão abater do ICMS 
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em 
benefício do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socieconômico do 
Estado de Minas Gerais- FUNDESE -, criado pela Lei no 11.396, de 6 
de janeiro de 1994, até o limite mensal de: 

111 - 0,5% (meio por cento) da receita bruta mensal, quando se tratar 
cooperativas e associações de comerciantes ambulantes e as 
associações de pequenos produtores da agricultura familiar, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5°. 

Seção 11 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDAM 

Art. 24 - As cooperativas e associações de produtores artesanais 
enquadradas no regime de que trata esta lei poderão abater do ICMS 
devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em 
benefício do FUNDAM, criado por lei, até o limite mensal de: 

I - 05% (meio por cento) da receita bruta mensal, observado o 
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disposto no parágrafo único do art. 5°. 
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 1 o de dezembro de 2003. 
Bancada do PMDB. 
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- Publicado, vai projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 2.083/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
São João da Ponte pelo transcurso do 60° aniversário de sua 
emancipação. (- Semelhante proposição foi apresentada 
anteriormente pela Deputada Ana Maria Resende. Anexe-se ao 
Requerimento n° 1 .970/2003 nos termos do § 2° do art. 173 do 
Regimento Interno.) 

N° 2.084/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Moema pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Paulo Cesar. Anexe-se ao Requerimento no 1.963/2003 nos termos do 
§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 2.085/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Perdigão pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Paulo Cesar. Anexe-se ao Requerimento no 2.018/2003 nos termos do 
§ 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 2 .086/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Simonésia pelo transcurso do 60° aniversário de sua emancipação. 

N° 2.087/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Bom Jesus do Galho pelo transcurso do 60° aniversário de sua 
emancipação. 

N° 2.088/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
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Município de Córrego Novo pelo 41 o aniversário de sua 
emancipação política. 
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N° 2.0a9/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de ltueta pelo 65° aniversário de sua emancipação política. 

N° 2.090/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Naque pelo ao aniversário de sua emancipação política. 

N° 2.091 /2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Vermelho Novo pelo ao aniversário de sua emancipação 
política. . 

N° 2.092/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Marliéria pelo 50° aniversário de sua emancipação 
política. 

N° 2.093/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Joanésia pelo 50° aniversário de sua emancipação 
política. 

N° 2.094/2003, da Deputada Cecília Ferramenta, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Braúnas pelo 50° aniversário de sua emancipação 
política. (-Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.095/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja 
consignada nos anais da Casa manifestação de aplauso à 
PROMINAS pela conquista do Prêmio Caio 2003 pelo Minascentro e 
pelo Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais. (- À Comissão 
de Turismo.) 

N° 2.096/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando 
seja encaminhado ofício ao Presidente da COMIG pedindo-lhe que 
envie cópia do contrato feito com a ltaú Corretora para representar 
essa Companhia na BOVESPA, na venda de suas ações pertencentes 
à CODEVASF. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2 .097/2003, da Comissão Especial da Cafeicultura Mineira, 
solicitando seja consignada nos anais da Casa manifestação de 
aplauso à Sociedade Mineira de Engenheiros-Agrônomos e aos Srs. 
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Rodrigo de Almeida Pontes, Carlos Alberto Gonçalves, José 
Nelson Gonçalves Rios, Marcelo de Pádua Felipe, Júlio Cadaval 
Bedê, André Naves Alves, Pedro Chagas, Elizabeth Alves Fenner 
Guimarães e Tânia Lúcia de Oliveira Naves. (-À Comissão de Política 
Agropecuária.) 

N° 2.098/2003, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando 
seja formulado voto de congratulações com a Sra. Márcia Alaíde 
Ribeiro Sacramento, Coordenadora do Movimento de Fé e Política da 
Diocese de Belo Horizonte, pelo recebimento da Medalha do Mérito 
Legislativo. (-À Comissão de Educação.) 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja formulado apelo à 
Frente Parlamentar de Saúde com vistas à criação de um grupo de 
trabalho voltado para a luta contra a AIDS. (- À Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Ricardo Duarte, solicitando seja incentivada a 
formação de parcerias entre esta Casa e instituições governamentais 
e não governamentais com o objetivo de desenvolver campanhas 
educativas de prevenção à AIDS. (- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Adalclever Lopes, lvair Nogueira e Mauro Lobo. 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Participação Popular, de Administração Pública, de Assuntos 
Municipais e de Transporte, da Deputada Maria Olívia e dos 
Deputados Neider Moreira e Leonídio Bouças. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Jô Moraes. 
A Deputada Jô Moraes* - Caro Presidente em exercício, Deputado 

Rêmolo Aloise, queridas Deputadas, caros Deputados, mineiros e 
mineiras que nos assistem, registro a satisfação que temos em 
comemorar, neste dia 1 O de dezembro, 55 anos da assinatura da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das 
Nações Unidas. Sem dúvida, mais do que nunca, é uma emergência 
da sociedade a defesa, a reafirmação da necessidade da implantação 
e a ampliação dos direitos humanos no mundo. Refiro-me aos direitos 
humanos compreendidos em sua visão mais abrangente, ou seja, ao 
ser humano. Homens e mulheres, possuem, sobretudo, o direito à 
vida, à educação, à igualdade, à liberdade e à paz . 
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Por isso, neste dia, fazemos questão de reverenciar todos 

aqueles que, em nosso País e no mundo, deram parte de sua 
existência à luta pela implantação da liberdade e da justiça. Queremos 
reverenciar, em nosso País, aqueles que, ao longo do período da 
ditadura militar, que vigorou durante 30 anos, foram presos, demitidos, 
perseguidos, cassados e, sobretudo, mortos. Por intermédio dessa 
reverência aos que lutaram e lutam pela liberdade, quero dirigir-me, 
neste momento, aos mineiros e às mineiras, para discutir algo que diz 
respeito ao futuro do nosso País, e, particularmente, ao futuro de 
Minas Gerais. 

Esta Casa, na noite de ontem, aproximadamente às 22 horas, 
aprovou dois projetos muito importantes. O primeiro foi o Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, mais conhecido como PMDI; o 
segundo, o Plano Plurianual de Ação Governamental. Esses dois 
planos conformam o pensamento programático do Governo deste 
Estado, que tem a sua frente o Governador Aécio Neves. Faço 
algumas considerações sobre esses projetos, que coroam um 
processo que, desde a lei delegada feita nesta Casa durante o 
recesso, por intermédio de 63 leis, reestruturou a administração direta 
e indireta, passando pela reforma administrativa, previdenciária e, em 
certa medida, pela reforma tributária, que está em curso, até seu 
coroamento no PMDI e no PPAG. 

Esse é o conjunto de instrumentos legais, nos quais está 
materializada a política do Governador Aécio Neves. Quero apreciar 
esse conjunto, para que possamos compreender, como membro de 
um partido da Oposição, o Partido Comunista do Brasil, quais são as 
nossas diferenças em relação ao programa do Governador. Não nos 
cabe considerações de natureza pessoal. O Governador é um homem 
público, pelo qual temos integral respeito. Não cabe aqui julgarmos a 
figura humana, e sim apreciar o projeto político do Governador Aécio 
Neves, integrante de um partido político que, durante dez anos, 
particularmente nos últimos oito anos, governou este País. Queremos 
discutir o que representa esse plano de Governo. 

Quero fazer isso a partir de dois pontos de vista. Em primeiro lugar, 
o PMDI que sai da Casa sofre aperfeiçoamentos e melhora bastante. 
O PPAG sai desta Casa com grande aperfeiçoamento. Quero 
destacar isso, porque inicialmente nos sentíamos um pouco 

L-------0---_____.J 



1003 
impotentes para interferir na política mineira. O PPAG, que teve 
nesta Casa um fórum técnico, convocado pela Comissão de 
Participação Popular, cuja Presidência é do Deputado André Quintão, 
teve uma contribuição decisiva. Passou por um debate rico, em que a 
sociedade pôde compreender a dinâmica do projeto e interferir em 
certa medida. Esta Assembléia entrega à sociedade o PPAG com 
aperfeiçoamento, o que não posso dizer em relação ao PMDI. 

O PMDI é uma exigência da Constituição Estadual de 1989, que já 
apresentava indicadores fundamentais e exigia que fossem 
abrangidas questões importantes: o desenvolvimento social integrado 
do Estado, a racionalização e a coordenação das ações de Governo, 
muito bem realizadas pelo PPAG, o incremento das atividades 
produtivas, a expansão social do mercado consumidor, a superação 
das desigualdades sociais regionais do Estado, a expansão do 
mercado de trabalho, o desenvolvimento dos municípios e a 
possibilidade de nortear e distribuir os escassos recursos. 

Devemos analisar o PMDI sob a ótica da Constituição de 1989. 
Analiso-o com base em dois aspectos fundamentais que norteiam e 
garantem essas exigências que a Constituição impunha ao PMDI. 
Qual é o papel do Estado nesse processo a fim de impulsionar as 
ações? Quais são os setores que se beneficiam das medidas políticas 
apresentadas, expressas no PMDI, materializadas no PPAG? 

A discussão sobre o tipo de Estado que devemos ter para 
impulsionar o desenvolvimento, com distribuição de renda e com 
universalização dos direitos, é nacional. O Estado tem de ser o indutor 
do desenvolvimento, e para isso é preciso investir. 

Leremos o documento assinado pelos Governos brasileiro e 
argentino. Onde estão estabelecidos os objetivos fundamentais do 
Estado? Na retomada do desenvolvimento, que se contrapõe ao 
Consenso de Buenos Aires, o partido do Governador Aécio Neves 
apresentou proposta que levou à falência o modelo econômico 
hegemônico no País. 

No PMDI, o Governador Aécio Neves afirma que é necessano 
promover um desenho de gestão proposto para o Estado, que se 
caracteriza mais como um Estado regulador, planejador e 
coordenador de políticas sociais do que como um Estado responsável 
pelo provimento direto de bens e serviços. Nessa linguagem, que tem 
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uma v1sao mais ampla, moderna e avançada, esconde-se a 
desresponsabilização da prestação de serviços diretos nas áreas da 
saúde, da educação e do desenvolvimento. Incorporando essa lógica, 
entra na agenda do Governador o projeto de OSCIPs. Dentro dessa 
lógica, transfere-se para a iniciativa privada, para os municípios e para 
a sociedade a prestação direta de serviços. Não universalizaremos os 
direitos, sem que haja a possibilidade de o Estado assegurar o 
investimento direto e preciso. 

Nossa segunda preocupação diz respeito ao conteúdo do PMDI , que 
não incorpora o problema fundamental do crescimento, com 
distribuição de renda e com ampliação do mercado de trabalho e do 
mercado consumidor. 

O PMDI não incorpora crescimento com distribuição de renda, com 
ampliação do mercado consumidor e de trabalho. Os estudos 
apresentados pelo Governador não têm sequer um aceno para a 
retomada do crescimento do mercado de trabalho. No PPAG existe 
um projeto estruturante que cria os centros unificados de ampliação 
do emprego. Foi colocada em segundo plano a agricultura familiar, 
que é de grande importância. Isso também aconteceu com a proposta 
de reforma agrária. Hoje os recursos investidos no ITER são de 
R$1.000.000,00. Nós, do Bloco PT-PCdoB, queremos que sejam 
ampliados para R$1 0.000.000,00. Reforma agrária significa 
distribuição de renda e criação de empregos. 

Devemos levar em consideração alguns aspectos. O PMDI não 
recupera a integração regional ao apresentar propostas dos famosos 
aglomerados, como o do desenvolvimento econômico. O nosso eixo 
fundamental , que é a indústria metal-mecânica, está passando por 
grande crise. Não temos recursos para ativá-la imediatamente. A 
proposta de ativação das aglomerações existentes não abrange os 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte de Minas, porque 
nessas regiões empobrecidas não existem lucros efetivos que 
estimulem o desenvolvimento. 

No PMDI , Aécio Neves propõe que o Governo do Estado seja 
modelo de excelência na área de segurança. Digo, neste Dia 
Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, que a proposta faz 
com que o Estado social seja substituído pelo Estado penal. Não 
existem políticas de inclusão, permitindo, que por meio de outras 
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crise e o aumento da criminalidade. 
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O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputada Jô Moraes, o 
raciocínio de V. Exa. é brilhante. Devemos realizar um debate melhor, 
mais aprofundado sobre o assunto. Talvez Minas seja o único Estado 
a possuir um plano de desenvolvimento estadual na Constituição, ou 
seja, o PMDI , que nunca foi muito bem compreendido pelos Governos 
anteriores. O próprio PPAG sempre foi feito de forma a não se 
cumprir, sendo enviado para esta Casa porque a lei assim o 
determina. Sempre houve grande coincidência entre o PMDI e o 
PPAG, o que está totalmente equivocado. 

Pela primeira vez, o Governo está enviando um orçamento que irá 
cumprir, ou seja, um orçamento real. O PPAG também segue essa 
linha, é algo que o Governo já propôs para o Estado. Esta Casa pode 
dar grande contribuição ao PMDI. Não será possível discuti-lo em 
dois, três, quatro ou seis meses. Deve ser discutido com a sociedade 
mineira, com todas as forças produtivas do Estado. Desejamos fazer 
esse debate, porque esta Assembléia poderá contribuir para termos 
um verdadeiro PMDI , para que a sociedade diga que tipo de Estado 
deseja no futuro. 

A Deputada Jô Moraes* - Agradeço pelo aparte. Deputado Miguel 
Martini , o planejamento é um instrumento de governo extremamente 
importante e deve ser resgatado. O Governador reconhece isso. No 
meu entender, o PMDI está a serviço de poucos mineiros. Precisamos 
fazer com que esteja a serviço da maioria do povo. Obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 
O Deputado Roberto Carvalho* - Presidente Rêmolo Aloise, caro 

amigo Pimentinha, demais colegas do Plenário, público nas galerias, 
telespectadores da TV Assembléia, hoje, as manchetes dos jornais 
estamparam a notícia de um movimento recorde na Bolsa de São 
Paulo, a que comanda a economia nacional. Esse movimento nunca 
visto ocorreu em razão da credibilidade e da pol ítica econômica 
brasileira que projeta, para o próximo ano, um crescimento de, no 
mínimo, 4%. Faço sempre a seguinte comparação: ao assumir o 
poder, todo governo adota postura semelhante a de uma pessoa 
quando muda de casa. Por exemplo, o nosso querido Ricardo tinha 
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residência fixa em ltuiutaba, mas se mudou para Belo Horizonte. 
Ao chegar aqui , encontrou o seu apartamento desarrumado. Mesmo 
sendo um imóvel novo, precisou ser arrumado. O Presidente Lula, ao 
iniciar o seu mandato, pegou uma casa literalmente quebrada. 

Hoje, o Brasil ostenta índices invejáveis de crescimento econômico. 
Indiscutivelmente, é uma das maiores lideranças mundiais. Foi o 
primeiro Presidente não árabe a discursar no parlamento dessa 
nação, motivo de orgulho para todos nós. Mais do que isso, foi o 
primeiro Chefe de Estado a distribuir superávit primário - algo em 
torno de R$2.900.000.000,00. Como fará isso? Por meio dos 
Governos Estaduais e das companhias de saneamento. No dia 17, 
assinará o protocolo de repasse dessa verba para investimentos na 
saúde e no saneamento. Esse é o novo Brasil e o novo Governo que 
esperávamos. 

Ontem, tivemos um dia muito especial em Belo Horizonte. O Ministro 
das Cidades veio à Capital e assinou o edital de licitação para 
concorrência do projeto básico do metrô, linhas Calafate-Barreiro-
Hospitais e Pampulha-UFMG-Anel Rodoviário-Conjunto IAPI-Savassi. 
Não havia o projeto executivo da região do Barreiro. Serão 
aproveitados todos os investimentos nas obras. Empresas nacionais 
serão priorizadas no processo licitatório - orientação do Governo 
Federal. Faremos concorrências internacionais, se necessário for, 
mas buscaremos privilegiar a inteligência e a capacidade dos 
brasileiros. 

São sinais das mudanças, e o Brasil mudará muito mais, pois esses 
são apenas alguns exemplos. Temos uma política que está 
destinando em torno de R$5.400.000.000,00 para a agricultura, a 
agricultura familiar tem financiamentos pelo Banco do Brasil , o projeto 
Fome Zero está atingindo mais de 1.300.000 famílias, e o Governador 
Aécio Neves estará em Brasília dia 17 para assinar esse protocolo de 
intenções. 

Convido a todos para uma audiência hoje, às 15h30min, com o 
representante do Ministério dos Transportes, para discutir a reativação 
dos ramais ferroviários. Na década de 60, quando o Brasil 
implementava a grande fase de industrialização, tendo como motor a 
indústria automobilística, assistimos a um debate falso e nefasto: 
rodoviarismo ou ferroviarismo. Infelizmente, optou-se pelo 
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rodoviarismo, e as ferrovias foram desativadas. O Norte de Minas, 
que era servido pelas linhas férreas até a Bahia, foi abandonado. Um 
País continental como o Brasil deveria comportar o rodoviarismo e o 
ferroviarismo. É como a questão do metrô e dos ônibus, um não se 
contrapõe ao outro, os dois são necessários nos grandes centros. 
Pela primeira vez, após 30 anos, o Brasil está discutindo uma 
proposta de reativação dos ramais ferroviários para os passageiros, o 
turismo e o desenvolvimento. 

O Deputado André Ouintão (em aparte)* - Em primeiro lugar, 
gostaria de parabenizá-lo pela análise da recuperação da soberania 
brasileira e da belíssima atuação do Presidente Lula na busca da 
integração dos países emergentes, enfrentando interesses poderosos, 
que irão redundar em melhores condições internas para a economia 
latino-americana. 

Destaco também que outras intervenções sociais já estão bem 
nítidas. Estivemos com a Secretária Executiva do programa Bolsa-
Família, e, somente em Minas Gerais, 307 mil famílias já estão sendo 
atendidas, com uma média de repasse de R$74,00 por família. 
Esperamos que essas políticas avancem no próximo ano. 

Comunico também que uma das sugestões apresentadas ao PPAG, 
e que se transformou na Emenda no 18, aprovada ontem, diz respeito 
à inclusão de uma ação ao Projeto Estruturador no 30, que trata da 
reestruturação da plataforma logística e de transportes da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a utilização da malha 
ferroviária para transporte de passageiros. Queremos o metrô, novas 
interligações, mas também o transporte de passageiros, pois, além da 
dimensão do dia-a-dia, há a dimensão turística, em que pese à 
discordância do respeitado Deputado Célio Moreira. Obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Deputado André 
Quintão. Concordo plenamente com V. Exa. Na verdade, não há 
conflito: pensamos nos antigos subúrbios como linhas alimentadoras 
do nosso metrô. Queremos que o metrô chegue até Betim e que se 
estenda por toda a região metropolitana. Tínhamos o transporte dos 
subúrbios que vinham de Rio Acima, e podem vir de Brumadinho, 
interligando as estações do BHBUS do Barreiro com o metrô. 
Estações que já foram projetadas considerando o metrô, a região 
metropolitana e as cidades do entorno . 
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Proponho, juntamente com os Deputados André Quintão, Jô 

Moraes e outros colegas, a criação da Frente Parlamentar Trem 
Mineiro. Essa frente funcionará regionalmente e lutará pela reativação 
de vários ramais regionais , como o Circuito das Águas, o Trem do 
Ouro, em Ouro Preto e Mariana. São João del-Rei não deixou que 
desativassem a maria-fumaça, que liga a cidade à Tiradentes. Foi 
uma luta histórica. A idéia é articularmos uma luta estadual pela 
reativação desses ramais . 

Parabenizo o Deputado André Quintão e a todos que trabalharam no 
PPAG. Pela primeira vez esse plano foi democratizado. Graças à 
Comissão de Participação Popular, mostramos que esta Assembléia 
pode ser autônoma e contribuir para o desenvolvimento do Estado. 

O Deputado Sidinho do Ferrotaco (em aparte) - Parabenizo V. Exa. 
pelo trabalho. Conheço profundamente o seu compromisso com o 
turismo, incluindo o incentivo à nossa produção de cachaça, que é 
uma bebida brasileira. Sem dúvida, o trem é um bom negócio. São 
João del-Rei possui um trecho de estrada de ferro - com 9km - até 
Tiradentes, para o qual pleiteamos uma ampliação até Prados - mais 
7km. Infelizmente, há um trecho de 1 OOkm desativado há 12 anos pelo 
Ministério dos Transportes. Há um detalhe importante: essa ferrovia 
possui uma bitola de 60cm. Para entenderem, a ferrovia de São João 
del-Rei até Tiradentes é o único trecho reconhecido e registrado no 
"Guiness Book" que ainda funciona com a bitola de 60cm. Esse 
projeto de ampliação da ferrovia é ambicioso, mas, se podemos 
sonhar, por que não fazê-lo? Nossa idéia é resgatar o trem do sertão, 
que são 1 OOKm às margens do rio das Mortes. 

Nossa região é maravilhosa. Quem tiver oportunidade de conhecê-la 
gostará muito. Sem dúvida, a realização desse sonho dependerá de 
muito esforço, tempo e verba, mas iremos transformá-lo em realidade. 

Hoje o turismo é a alternativa viável de emprego e de geração de 
renda. Te mos de realizar parcerias com a iniciativa privada e com o 
poder público para resgatar e criar novos trechos de ferrovias . 
Obrigado. 

O Deputado Roberto Carvalho* - Obrigado, Deputado Sidinho do 
Ferrotaco. Quem não sonha e não luta não conquista nunca. Vamos 
sonhar e conquistar juntos. Obrigado. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Companheiro 
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Teremos, às 15h15min, uma audiência públ ica no auditório desta 
Casa. Aliás, V.Exa. é um dos requerentes, juntamente com vários 
companheiros do PT e de outros partidos. Registro a importância 
dessa discussão, que já se faz nacionalmente. A Rede Globo, os 
jornais "Estado de Minas", "Diário da Tarde" e "Hoje em Dia" 
abordaram o assunto. Por quê? Porque sabem das experiências 
positivas do transporte ferroviário de passageiros na Europa. 

No Brasil, os trens de passageiros incentivaram o turismo. Há a 
questão do Sul e das regiões metropolitanas. Além disso, pode ser 
uma alternativa, com um custo muito mais baixo para os 
trabalhadores. Enquanto o metrô não vem, vamos discutir os trens de 
passageiros, mas não nos pos1c1onamos contra o metrô. 
Paralelamente, temos de lutar para ampliar o uso do metrô nas 
grandes capitais e também para usar os trens de passageiros como 
alternativa de turismo e para o transporte de trabalhadores. Na 
Europa, alguns trens, bem mais aperfeiçoados do que na época de 
nossa infância, atingem até 200km por hora. Cumprimento-o e 
convido todos a participar da audiência públ ica, daqui a pouco, às 
15h15min, no auditório desta Casa. 

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)* - Boa tarde. 
Parabenizo-o por falar em transporte ferroviário, que é um dos mais 
baratos. Solicito que acrescente, que não seja apenas o transporte 
ferroviário para turismo e para passageiros, mas também para cargas. 
No Norte de Minas, precisamos viabilizar o transporte ferroviário de 
Unaí até Pirapora, a fim de que os grãos da região Oeste e os carros 
da FIAT possam chegar ao Nordeste por via fluvial, o que torna o 
transporte um dos mais baratos. Obrigada. 

O Deputado Roberto Carvalho* -Obrigado, Ana. Era o que tinha a 
dizer, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores representantes da imprensa, funcionários da 
Casa, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores que 
nos assistem das galerias, parabenizo a cidade de Belo Horizonte, 
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que amanhã completará 106 anos de emancipação política. 
Torcemos para que nossa Capital consiga atingir um desenvolvimento 
sustentável e para que possa propiciar muita segurança à população, 
a fim de que todos tenhamos melhor qualidade de vida. 

Inicio a fala de hoje abordando um assunto de extrema importância 
para Minas Gerais, divulgado na imprensa no último fim de semana, 
mais precisamente no dia 6 de dezembro, quando foi anunciado pela 
Companhia Vale do Rio Doce o incremento de sua produção de 
minério de ferro na Mina de Fazendão, no Município de Catas Altas. 
Estima-se que o aumento da produção da Vale irá gerar mais 200 
empregos diretos; e o custo do projeto para Catas Altas está orçado 
em US$90.000.000,00. O início da construção está previsto para 
2004, com término em 2006. Os investimentos que serão realizados 
pela Vale do Rio Doce em Minas Gerais até 2006, objetivando o 
aumento de sua capacidade de produção, deverão atingir o montante 
de US$600.000.000,00, destacando-se, entre outros, a instalação da 
Mina de Fábrica Nova, ampliações de Brucutu, ltabira e Gongo Soco. 
Já os investimentos no Brasil serão da ordem de 
US$2.000.000.000,00 até o ano de 2013. O que dificulta os 
investimentos, segundo o Presidente da Companhia Vale do Rio 
Doce, Reger Agnelli , conforme divulgado no jornal "Hoje em Dia", é a 
"indefinição do Governo Federal quanto a alguns marcos regulatórios 
no País, sobretudo nos setores de infra-estrutura". 

Quanto à produção de energia, faz-se necessário manter o sistema 
do autoprodutor e ter energia a custo acessível. Aparece ainda a 
burocracia na área ambiental: "As regras da área ambiental têm de ser 
respeitadas; se a empresa a elas atende, deve haver prazos definidos 
para os investimentos", alerta Reger Agnelli. 

Minhas senhoras, meus senhores, creio que a Companhia Vale do 
Rio Doce merece as nossas citações e os nossos aplausos, pois, 
apesar de tantas dificuldades e de tantos empecilhos, causados pelo 
próprio Governo, o Presidente Reger Agnelli realiza uma magnífica 
administração. A prova mais sólida de sua vitória está nos 
investimentos anunciados. Essa Companhia acredita no 
desenvolvimento de nosso Estado e de nosso Brasil." 

Por isso, venho a esta tribuna parabenizar e torcer, a fim de que 
todos esses investimentos realmente cheguem a cabo para o bem do 
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Estado e do País. 

Segundo o jornalista Nairo Alméri , do 'Hoje em Dia', se não tivesse 
sido abandonado pelo Governo do PT, outro pacote de investimentos 
seria altamente benéfico para o Brasil. A nota com o título "Pacote de 
investidores alemães ainda não chegou" dá-nos conta de que, no 8° 
Encontro Comercial Brasil-Alemanha, realizado em 2002, os alemães 
debateram a possibilidade de investimentos da ordem de 
US$1 0.000.000.000,00 nos quatro anos seguintes, em negócios 
brasileiros, principalmente nas áreas de energia, telecomunicações, 
transporte, logística e tratamento de água. Os investimentos estavam 
inclusos no programa Avança Brasil, deixado de lado pelo atual 
Governo Federal por se tratar de programa do ex-Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Chamo atenção para isso, porque essas coisas devem e precisam 
ser superadas, para que os investimentos tragam desenvolvimento ao 
País e aumentem as condições de emprego de nosso povo. 

Há outro fato de grande valor que poderá desenvolver o agronegócio 
mineiro. Trata-se da pressão pela retomada do Pró-Álcool , 
aproveitando o argumento dos produtores brasileiros: "No Brasil, o 
galão do combustível à base do etanol custa US$57,00 contra 
US$1 ,20 nos EUA e US$2,00 na Europa". Cláudio Humberto, 
jornalista e autor da nota veiculada no 'Hoje em Dia' sobre o assunto, 
afirma que cada hectare de cana transformado em etanol equivale a 
60 barris de petróleo. Relembro a audiência que solicitei nesta Casa, 
realizada em setembro deste ano, para discutir a retomada do Pró-
Álcool ou outro programa similar, que garantiria aos nossos 
produtores rurais maior produção desse combustível , renda, geração 
de empregos e poria o nosso Estado no topo do desenvolvimento da 
cadeia produtiva de álcool , pois é um produto que dominamos. 
Felizmente, a terra de nosso Estado é muito rica e temos opções de 
programas destinados a cumprir a trilogia do chamado 
desenvolvimento sustentável , observando o social , o ambiente e a 
economia. Além do mais, temos de avançar e desenvolver o programa 
do biodiesel - originário de matéria perfeitamente sustentável e 
renovável. Aliás, ganhamos muitos, pois sabemos que o biodiesel, 
assim como o álcool , polui muito pouco o meio ambiente. 

Creio que o assunto merece maior atenção das autoridades e dos 
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empresários, o álcool e o biodiesel não degradam o meio 
ambiente, e o mundo está caminhando em busca de alternativas não 
poluentes, que possam levar o progresso ao homem sem destruir a 
natureza e o Planeta. 

Quero ainda, mais uma vez, frisar a precariedade da BR-135. 
Estivemos trafegando por lá neste último final de semana e pudemos 
ver como é lamentável o estado em que se encontra nossa BR. 
Pudemos ver, constatar e desviar-nos de vários buracos e enormes 
crateras. Pedimos a intervenção do DER e do DNIT, porque isso está 
trazendo insegurança a todas as pessoas que trafegam no sentido 
Curvelo-Montes Claros, Curvelo-Norte de Minas. Desde a BR-040, na 
localidade chamada Trevão, a BR-135 começa a apresentar essa 
situação degradante que está trazendo enormes prejuízos para muitos 
e muitos mineiros e brasileiros que trafegam por lá. O atual Ministro 
dos Transportes já nos deixou consciente de que, em dezembro, 
abriria o edital de concorrência para a restauração da nossa BR. 
Tenho confiança nisso. Vem aí o Dr. Afonso Carneiro Filho, e vamos 
acompanhar seu pronunciamento na Comissão de Transportes desta 
Casa, para ver se nos vai assegurar realmente a restauração da BR-
135, que já foi prometida pelo nosso Ministro e confirmada pelo Dr. 
Alexandre, Superintendente do DNIT no Estado de Minas Gerais. 

Passamos mais uma vez na estrada e lamentamos a situação dela. 
Somos testemunhas de quantas pessoas estavam com seus carros 
quebrados, com pneus furados, rodas quebradas, trocando pneu na 
chuva, numa situação de completa insegurança, correndo risco de 
assalto, como costuma ocorrer nas estradas do País. 

Cada vez que for preciso, viremos à tribuna para denunciar a 
situação de gravidade que nossas estradas estão passando, 
principalmente a BR-135. Pela primeira vez temos confiança de que o 
Governo Federal , através do Ministério dos Transportes, da 
Superintendência do DNIT em Minas Gerais, vai, definitivamente, 
restaurar a BR-135 para que não percamos mais tempo de subir a 
esta tribuna, com tantos assuntos importantes a serem tratados em 
favor do nosso Estado. A solução está demorando demais, mas não 
vamos deixar de persegui-la até que ela venha. 

O Deputado José Milton (em aparte)* - Deputado Doutor Viana, 
obrigado pelo aparte. Serei rápido para não tomar seu precioso 
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tempo. Gostaria de cumprimentá-lo por abordar, da tribuna desta 
Casa, assuntos de tamanha importância para o nosso Estado, para os 
interesses do povo mineiro. Entre os temas que V. Exa. levantou, 
gostaria de fazer coro em relação à Companhia Vale do Rio Doce, que 
está sob a administração do Presidente Roger Agnelli. 

Há duas semanas, estive em Ouro Preto, quando o Presidente 
recebeu título de cidadão ouro-pretano. Dentro da política de 
investimento social da Companhia Vale do Rio Doce, o Presidente 
anunciou, a expensas dessa empresa, investimento de grande monta 
na Santa Casa de Misericórdia. Vai instalar uma unidade de 
tratamento intensivo completo e outra de hemodiálise. Ouro Preto 
nunca teve investimento dessa empresa. 

A Vale do Rio Doce tem investido em Minas Gerais, principalmente 
em suas unidades de Ouro Preto. Na antiga FERTECO, vai montar 
uma usina de pelotização. Vai investir ainda na usina Rio Doce 
Manganês, com sede em Conselheiro Lafaiete. 

Apresentamos à Casa requerimento para que seja concedido, pelo 
Governo do Estado título de cidadão mineiro ao Presidente da 
Companhia Vale Rio Doce, Roger Agnelli, que vem fazendo muito por 
Minas Gerais, gerando empregos e grandes investimentos que trarão 
benefícios ao Estado, ao povo mineiro. Muito obrigado, Deputado 
Doutor Viana. 

O Deputado Doutor Viana* - Eu é que agradeço o brilhantismo de 
suas palavras. 

Encerrando, parabenizo todo povo o amigo das cidades de 
Lassance e Várzea da Palma, que aniversariam amanhã. Desta 
tribuna, com muita alegria, rendemos nossas homenagens a essas 
cidades por intermédio de seus Prefeitos, dos seus representantes, da 
Câmara Municipal, à população amiga dessas duas cidades queridas. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Laudelino Augusto. 
O Deputado Laudelino Augusto - Povo mineiro, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, galerias e telespectadores da TV 
Assembléia, primeiro faço referência ao dia de hoje, em que se 
comemoram 55 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Direito à vida, vida com liberdade, saúde, alimentação, à boa moradia 
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e à defesa. Devemos lutar sempre para defender, preservar e 
promover os direitos humanos. Nossa homenagem a todos que pelos 
séculos e milênios deram a vida em defesa dos direitos da pessoa 
humana. 

Aproveito para homenagear também a Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia, que destemidamente tem realizado trabalho 
também na defesa e na promoção dos direitos da pessoa humana. 

Queremos fazer referência a uma audiência pública que fizemos na 
semana passada, há cerca de dez dias. Quando votamos projeto 
criando a CODEMIG - aliás, temos boas expectativas com relação a 
ela -, fizemos um voto simbólico na hora da votação. Declaramos 
abstenção à votação do projeto, mesmo sendo favoráveis . Naquela 
oportunidade, dissemos que era um voto simbólico, que não 
modificava o resultado da votação, mas simbolizava que a aprovação 
não era por unanimidade, uma vez que ficavam para trás algumas 
investigações que deveríamos estar fazendo. 

A CODEMIG engloba algumas empresas, autarquias, entidades do 
Estado, entre elas a COMIG, que se encontra em processo de 
extinção e está devendo muitas explicações em relação a atividades e 
financiamentos por ela realizados. 

No dia em que justificamos nosso voto simbólico de abstenção, 
dissemos: em nome dos mineiros e mineiras que querem a apuração 
dos fatos, deixamos de votar e solicitamos a realização de audiência 
pública nesta Assembléia, a ser realizada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira. Tal audiência ocorreu no dia 4, quinta-feira 
passada. 

Sr. Presidente, Deputados, nossa investigação sobre a COMIG 
iniciou-se em abril , quando pessoas do Sul de Minas, precisamente de 
Cristina e Maria da Fé, começaram a nos questionar sobre a situação 
do trecho da BR-383 entre as duas cidades. Esse trecho, após dois 
anos de inauguração, estava bastante precário. Então, fomos 
averiguar a situação, até mesmo interessados em colaborar com o 
Estado e com o Governador de Minas, que apresentou boa proposta 
de pavimentação do acesso a 224 municípios mineiros que não 
possuem asfalto. Já tivemos oportunidade de falar desta tribuna sobre 
isso. Como membro da Comissão de Transporte, queremos ajudar o 
Governo a realizar essa proposta. Portanto, fomos averiguar o porquê 
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de uma estrada, após dois anos de inauguração, não ser 
transitável. Descobrimos, então, o primeiro ponto: a obra tinha sido 
financiada com verbas da COMIG, empresa de mineração que, 
conforme seu estatuto, não tem nada a ver com o financiamento de 
estradas. 

Quando da divulgação da audiência pública, que, de fato , apontou 
diversas irregularidades nas obras realizadas pelas Prefeituras de 
Cristina e de Maria da Fé e empresas envolvidas, recebemos várias 
denúncias de outras obras irregulares em outros lugares. Então, em 
agosto deste ano, fizemos requerimento solicitando a constituição de 
comissão especial para analisar o que está acontecendo, a razão de a 
COMIG haver financiado tantas obras, extrapolando o previsto em seu 
estatuto, sua competência, que abrange - vale lembrar - a realização 
de obras em estâncias hidrominerais, como Araxá, Lambari, Poços de 
Caldas e Caxambu. Essa comissão não foi constituída. 

Depois disso, chegou a esta Casa projeto de lei que cria a 
CODEM IG. Porém ficamos preocupados com o que ficou para trás em 
relação à COMIG, pois não podemos deixar que tudo seja colocado 
debaixo do tapete. Aliás, na audiência pública realizada na quinta-
feira, o próprio Presidente da COMIG, que tem sido nosso parceiro, 
ajudando-nos em nossas investigações, declarou que, este ano, o 
Governador suspendeu todos os convênios firmados pela COMIG no 
que diz respeito a obras. E ele disse: "O Governador achou por bem 
não continuar os convênios, exatamente pela pouca transparência, e 
providenciou a criação da CODEMIG". Essa foi a frase do Presidente 
da COMIG. 

Fizemos a audiência pública e trouxemos mais uma denúncia de 
pessoas de Ouro Preto, onde há obras de duplicação da avenida que 
passa bem no meio do Distrito de Cachoeira do Campo. Segundo os 
cidadãos, a obra já foi paga, mas não foi executada. Parece-nos que 
agora estão correndo e fazendo a obra. Já há fotos e documentação 
que provam que apenas agora ela está sendo executada, apesar de já 
ter sido paga. 

O mesmo acontece em Cristina, onde deveriam ter sido construídas 
algumas pontes, que já foram pagas. Há, inclusive, nota fiscal , mas as 
pontes não existem. 

O pedido para estudo da situação da MG-01 O, em Conceição do 
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Mato Dentro, já foi feito, desde setembro, à Comissão de 
Transporte, mas não pudemos ir até lá. 

Há também o caso das estâncias hidrominerais: Poços de Caldas, 
Araxá e Lambari. Essa era uma competência da COMIG, e nossa 
comissão está procurando fiscalizar. Lembro que essas estâncias, que 
são o objeto da COMIG, estão abandonadas. 

Trago ainda a questão da Solaris, empresa que comprou ações de 
maneira que não conseguiram explicar na reunião de quinta-feira. 
Essa empresa tem sede nas Bahamas, paraíso fiscal , o que traz 
muitas desconfianças. 

Na audiência pública, ficaram claras para nós algumas pendências e 
lacunas. Há também provas de obras que já foram pagas, mas que 
não foram executadas. Por isso temos o direito e o dever de, em 
nome das mineiras e dos mineiros que nos cobram a apuração dos 
fatos, solicitar a instalação de uma CPI. Já temos 40 assinaturas de 
Deputados, que querem exercer sua missão de fiscalizar e investigar. 
Ainda não pude procurar todos os 77, mas tenho certeza de que têm o 
mesmo interesse. 

Não temos nenhuma CPI em andamento. Temos a matéria para 
instalar uma. Essa é uma obrigação dos legisladores. Temos 40 
assinaturas, e já está protocolado o requerimento para instalação de 
uma CPI, em nome do povo mineiro. Tendo tudo isso em vista, 
solicitamos à Mesa que, o mais rápido possível , pense na questão, 
para que possamos cumprir o nosso dever. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Parabenizo V. Exa. por 
esse trabalho de esclarecer dúvidas e fatos obscuros em tantas obras 
do passado, algumas realizadas, outras, não. Não podemos aceitar a 
situação. Precisamos esclarecer os fatos para o bem de Minas Gerais, 
para informar o nosso povo. Muito obrigado. 

O Deputado Laudelino Augusto - Obrigado; contamos com a sua 
participação. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Deputado 
Laudelino Augusto, quero cumprimentá-lo por sua postura digna e 
coerência. Segui o mesmo caminho de V. Exa. e apresentei à 
Comissão de Transporte um requerimento para que a obra financiada 
pela COMIG, de reforma das Termas Antônio Carlos, em Poços de 
Caldas, merecesse também a atenção e a visita da comissão . 
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V. Exa. já fez referência à estrada de Cristina, e agradeço sua 

postura e a de toda a comissão, que participou do encontro em Poços 
de Caldas, para a vistoria daquela obra que a cidade inteira considera 
ter sido realizada, em parte, com um preço absurdo. Tudo evidencia 
supertaturamento. 

E estranho que uma licitação realizada pela Prefeitura de Poços de 
Caldas tenha sido vencida por uma empresa que é prioritária na 
realização de quase todas as obras da COMIG, como a estrada de 
Cristiano Machado. Quando o dinheiro saía da COMIG, a mesma 
empresa fazia sempre a licitação. 

Cumprimento V. Exa. pela votação realizada ontem com relação às 
contas do Governador Itamar Franco, pois, como eu, votou pela 
rejeição. Causou-me uma estranheza enorme o PT votar pela 
aprovação das contas do Governador, sob a alegação de ser um 
homem ético e nacionalista. Acredito que seja ético, mas não que seja 
nacionalista, pois iniciou a privatização de uma empresa que talvez 
seja a mais emblemática no Brasil no que diz respeito à 
nacionalização. Refiro-me à Companhia Siderúrgica Nacional, que 
custou recursos e vidas dos brasileiros durante a Segunda Guerra, a 
fim de que o Brasil , em uma composição com os Estados Unidos, 
conseguisse a autorização para o financiamento necessário para sua 
construção. 

Tudo isso é relevante, porém não concordo com a aprovação das 
contas do Itamar Franco, por ter promovido essa venda de ações da 
COMIG para a Solaris, empresa das Bahamas, cujo dono não 
conhecemos. Recebeu R$80.000,00 e, dois meses após, entregou 
para a Solaris R$1 .1 00.000,00 de dividendos. Não posso aprovar essa 
conta. 

Em uma homenagem ao Líder do meu Governo e ao Deputado 
Sebastião Helvécio, que apresentou o substitutivo, abstive-me de 
pronunciar-me ontem, mas aproveito o seu discurso para dizer que 
não votarei jamais pela aprovação das contas de quem promoveu 
essa venda de ações da COMIG para a Solaris. Com esse negócio, 
em 60 dias, realizando uma conta simples e colocando R$80.000,00, 
constatamos que ganharam mais de R$2.000.000.000,00. 

Lastimo que as contas tenham sido aprovadas e registro que 21 
votos mostraram para Minas Gerais, para o Brasil e para o 
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Governador Itamar Franco que há quem enxergue as distorções 
do seu Governo. Muito obrigado. 

O Deputado Laudelino Augusto - No dia do aniversário da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, em nome do direito 
fundamental , ou seja, da verdade, solicitamos à Mesa a instalação 
dessa CPI. Não há nenhuma CPI no momento, e há matéria para isso. 
Dispomos já de 40 assinaturas, e outros Deputados já se 
manifestaram a favor dessa apuração. 

Peço licença ao atual Presidente da COMIG para utilizar a sua frase . 
Ele disse que "o Governador achou por bem não continuar com os 
convênios da COMIG". exatamente pela pouca transparência, e 
providenciou a criação da CODEMIG". Diria o seguinte: Os Deputados 
de Minas Gerais acham por bem continuar com as investigações, 
exatamente pela pouca transparência e pela falta de informações, e 
providenciam a instalação de uma CPI. Obrigado . 

.. - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia e pessoas que estão 
nas galerias, fiquei surpreso, ontem, com a declaração do Ministro das 
Cidades, Olfvio Dutra, no Barreiro, de que vai liberar 41 milhões para 
o término das estações de integração metrô-ônibus da linha Eldorado-
Vilarinho. Fiquei surpreso, porque, há pelo menos três meses, a 
Comissão de Expansão do Metrô, instalada nesta Casa, vem lutando 
pela liberação de 8,5 milhões para a compra de equipamentos de 
sinalização do trecho São Gabriei-Vilarinho e não obteve êxito. 

A falta de sinalização, que já provocou um choque de trens, no ano 
passado, é causa de transtorno para usuários da linha. A última 
informação a mim chegada sobre esse assunto é a de que o 
equipamento já está no Brasil , mas a verba ainda não foi 
descontigenciada para pagamento. Pena que os repórteres que 
cobriram a vinda do Ministro a esta cidade tenham se esquecido de 
perguntar quando se dará a liberação desses 41 milhões. Temia que o 
metrô de Belo Horizonte fosse , mais uma vez, usado para fins 
eleitoreiros, mas não pensei que fosse tão cedo e de forma tão 
explícita. 

Sou forçado a reconhecer que, nos 20 anos em que o PT brigou 
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para se instalar no ápice do poder, neste País, além de se pautar 
por uma oposição truculenta e nefasta, que inviabilizou o crescimento 
e melhor organização social da Nação, assimilou o pior da 
malandragem política, que agora põe em prática com irreparável 
desenvoltura e sem constrangimentos. Enquanto nosso Presidente 
posa de turista deslumbrado diante das tumbas egípcias, ao lado da 
risonha primeira dama, aqui nas terras tupiniquins . seus seguidores 
vão fazendo o dever de casa bem feito. 

O que aconteceu ontem no Barreiro foi a deflagração da campanha 
eleitoral no município, com palanque ao Prefeito Pimentel, candidato 
em que repousam as esperanças do partido de manter-se no poder. O 
que tenho eu com isso? Muito. Vejo desenhado nesse discurso de 
liberação de verba para o metrõ e no próprio lançamento do edital 
para extensão dos ramais Barreiro-Área Hospitalar e Pampulha-
Savassi uma deslavada utopia, ação meramente politiqueira, de que a 
comunidade barreirense é vítima, há vários anos, em relação ao 
metrô. E, como representante do Estado, principalmente da região do 
Barreiro, vejo- me na obrigação de alertar a comunidade belo-
horizontina para os riscos de mais três décadas de frustração, de 
espera de um metrô que já levou 900 milhões e que exatamente neste 
Governo teve seu pior desempenho em termos de captação de verba. 

Meu desejo sincero é que, de fato, esses 41 milhões sejam mesmo 
liberados e que o metrô cruze esta cidade logo, resolvendo nosso 
trânsito caótico, trazendo um transporte de melhor qualidade e mais 
barato para a população. Torço para que ainda neste Governo Lula 
essas promessas ganhem corpo. E, se isso acontecer, não hesitarei 
em dar a mão à palmatória e em desculpar-me com aqueles de quem 
hoje permito-me desacreditar. Minhas desconfianças quanto às boas 
novas anunciadas pelo Ministro Olívio Dutra têm fundamento. Já 
presenciei o Presidente da CBTU mentir ao Vice-Presidente José 
Alencar, quando, há três meses, indagado sobre a liberação da verba 
para a compra dos equipamentos de sinalização do trecho São 
Gabriei-Vilarinho, garantiu que o dinheiro tinha sido liberado; mas, até 
hoje, não o foi. 

Acreditaria eu nas boas intenções do Ministro das Cidades para com 
esta capital se o trecho Calafate-Barreiro tivesse recebido um impulso 
no orçamento de 2004, mas o Sr. João Luiz foi claro, em sua última 
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fala , na Comissão do Metrô, ao dizer que o trecho do Barreiro só 
será retomado depois de concluído os metrôs de Recife e Fortaleza. 

Uma decisão que vai de encontro ao discurso do próprio Presidente 
Lula no Sul de Minas, ainda no infcio do ano, quando prometeu 
priorizar o metrô de Belo Horizonte, argumentando que o propósito de 
seu Governo era concluir as obras iniciadas. E a Linha 2 era uma obra 
iniciada, com aproximadamente 50% já concluídos. 

Acreditaria nas boas intenções do Governo com esta cidade se 
tivesse levado a efeito o projeto de construção da Estação de 
Integração Vilarinho, cujas obras já poderiam estar adiantadas, não 
fosse a questionável decisão do Sr. João Luiz da Silva de cance lar o 
contrato. 

Essa obra aliviaria o trânsito no Centro da Capital em 8 mil ônibus, 
fazendo deslocar o pólo comercial para aquela região carente. Mas a 
CBTU achou ou criou razões para criar obstáculos ao projeto, à 
sombra de argumentos desguarnecidos de essência. 

Precisamos antes de ações inteligentes, de intenções claras, do que 
o controle inteligente de trânsito, inaugurado ontem, gastando 
R$27.000.000,00, na Capital , cuja utilidade ainda não consegui 
vislumbrar. Por essas e outras, não há no que acreditar senão em que 
todas as promessas feitas em palanque ontem, no BHBUS Barreiro, 
tiveram caráter meramente eleitoreiro, na busca petista de resgatar a 
credibilidade perdida naquela região, que espera o metrô há duas 
décadas. Um palanque que já vem sendo montado há muito tempo, o 
que explica o fato de nenhum colega do PT desta Casa ter participado 
das reuniões da Comissão do Metrô; de o Sr. Fernando Pimentel 
jamais ter-se dignado a atender a um dos nossos convites para 
discutir o assunto. É a estratégia petista, em sua saga de dominação 
absoluta das idéias e das ações no País. Sem conseguir contornar as 
dificuldades internas, como a queda na indústria, a aceleração do 
desemprego e da violência, arvora-se o Sr. Lula em grande líder da 
América Latina, de flerte , quem sabe?, com posições ainda mais 
ousadas no contexto político-econômico mundial. 

Enquanto lá fora nosso Presidente assume ares de grande 
estadista, aqui no Brasil o Programa Fome Zero, seu carro-chefe de 
campanha, vai sendo executado, sim, mas pelos solidários brasileiros. 
Quem de fato está matando a fome no País é o povo, é o carente que 
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socorre o miserável. 

A intolerância e o oportunismo petista seguem penalizando este 
País e principalmente esta Capital , onde o partido usa de todas as 
armas, legítimas ou não, para fazer-se perpetuar no poder em esfera 
municipal, usando mesmo promessas a contextualizar a tese 
maquiavélica, visível em suas ações, de que os fins justificam os 
meios. 

A Comissão de Expansão do Metrô foi ignorada, esta Casa foi 
desrespeitada pelo Ministro das Cidades e pelo Prefeito Municipal. 
Nossos trabalhos serão concluídos, e me consola a certeza de que 
nosso trabalho deverá resultar pelo menos numa conquista 
importante, que é a manutenção do contrato das obras do metrô, a 
liberação dos recursos para os equipamentos eletrônicos do São 
Gabriel Vilarinho. Caso a CBTU cumpra esse compromisso, teremos a 
oportunidade de buscar recursos para as obras que correram risco de 
paralisação. É uma conquista dessa Comissão, que, apesar de não 
prestigiada, foi ouvida. Muito obrigado. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a 

Presidência passa à 28 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Chico Simões - O Deputado que nos antecedeu fez 

determinadas acusações. Parece que não quer que Belo Horizonte 
seja contemplada com os avanços propostos do sistema viário. O PT 
não quer cumprir horário, não obedece a nenhum estatuto e não tem a 
educação de encerrar na hora certa. Quando alguém não se sente 
valorizado, julga-se no direito de colocar por terra o trabalho sério de 
um partido que, pela primeira vez, propôs um projeto executivo das 
obras. Até então, nem isso tinha, era feito na galega, de qualquer 
maneira, gastando dinheiro desordenadamente, sem poder nem 
sequer contrair empréstimo. Isso aconteceu durante muitos anos. 

Quando o Ministro esteve aqui, só não estava presente o Deputado 
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que se pronunciou anteriormente, mas os demais segmentos de 
Belo Horizonte sim, e torceram, imbuídos num sentimento que se 
torna realidade. O Deputado Célio Moreira sentiu-se ofendido e vê-se 
no direito de falar o que deve e o que não deve em nome da 
sociedade de Belo Horizonte. Ainda bem que a democracia existe, e 
ele tem sua representatividade, mas não é só ele que representa os 
interesses de Belo Horizonte e do Brasil. 

O PT tem aliados no partido no Deputado que nos antecedeu, que 
mostrou uma posição pessoal. Está furioso simplesmente porque seus 
desejos pessoais não foram atendidos. Não se faz política para 
atender a interesse pessoal, mas de um todo. Não nos ajoelharemos 
para atender a caprichos individuais. 

É uma pena que o Deputado Sebastião Navarro Vieira não esteja 
aqui. Quando o Deputado Laudelino Augusto falava sobre a COMIG e 
a Solares, o Deputado Sebastião Navarro Vieira chamou-nos de 
incoerentes, mencionando que a bancada votou pela aprovação das 
contas do Governador Itamar Franco. 

Concordo com tudo o que o Deputado Sebastião Helvécio disse a 
respeito do Governador Itamar Franco. É uma pessoa honrada, um 
político nacionalista. Graças a ele, Minas Gerais conseguiu segurar 
algumas estatais fundamentais para o povo mineiro. Se não fosse 
assim, a situação seria pior. Ele possui várias qualidades. Só não 
concordo com o Deputado Sebastião Navarro Vieira, quando disse 
que a bancada votou aprovando a conta do Itamar porque o voto é 
secreto. O Deputado Sebastião Navarro Vieira é excelente 
companheiro, bom Deputado e excelente dentista. Somente agora 
estou sabendo que é mágico, porque tem espírito para entender o que 
acontece no imaginário das pessoas. Essa afirmação não possui 
qualquer embasamento para ser tratada como real. A Bancada do PT 
não fechou questão. Como membro da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, votei contra e votarei contra as contas de 
qualquer Governador que não aplicar na área da saúde o que é 
determinado pela Constituição Federal. Não admito esse tipo de 
procedimento. Se desrespeitarmos a Constituição, e esta Assembléia, 
que tem a função de fiscalizar, fizer vistas grossas, este Poder não 
tem sentido de continuar existindo. Todos estão vendo como está a 
situação da saúde no Brasil. 
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Como resposta ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, digo que 

não possui qualquer dom sobrenatural para garantir que o PT fechou 
questão em algo decidido de forma secreta. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, ocupo esta tribuna para 
contestar os arroubos do nosso ex-colega de Câmara, o Deputado 
Célio Moreira. O nobre Deputado - companheiro da aliança que 
elegeu o Presidente Lula e o respeitável Vice-Presidente José 
Alencar, o Ministro dos Transportes Anderson Adauto, que apoiou a 
campanha do Deputado Federal Nilmário Miranda para Governador do 
Estado - veio a este Plenário destilar críticas às boas notícias trazidas 
pelo Ministro das Cidades. O metrô, Deputado Célio Moreira, foi 
iniciado em 1981 . O Governo Lula teve seu início em janeiro de 2003. 
V. Exa. quer que ele resolva em dois anos praticamente 22 anos de 
enrolação? Falta coerência e pertinência a sua crítica. Estamos juntos. 
O PT reconhece o seu esforço na região do Barreiro, onde é muito 
bem votado. V. Exa. ladeia a nossa luta pela conclusão das obras do 
metrô, ou seja, do ramal Norte, do ramal Ca(afate-Barreiro-região 
hospitalar, da linha que liga a Savassi à Pampulha, com estudos 
sérios, garantindo que as obras não fiquem inacabadas, como tantas 
no País. 

O Deputado Célio Moreira criticou o controle inteligente de tráfego, 
que existe nas cidades mais modernas do mundo. Apesar disso, V. 
Exa. criticou o Prefeito, a BHTRANS, que está implantando esse 
sistema em Belo Horizonte. Talvez faça com que o trânsito fique mais 
livre em determinadas regiões. Não acredito, por conhecer V. Exa., 
que uma espécie de dor de cotovelo tenha originado essas críticas, 
pelo fato de o Ministro não haver recebido a Comissão e V. Exa. não 
ter tido oportunidade de conversar com ele, ou porque o Ministro não 
deu a notícia na Comissão de Expansão do Metrô. Esse sentimento 
passa longe das suas preocupações, porque é comprometido com a 
cidade. Mas V. Exa. exagerou, criticando o PT por práticas ilegítimas, 
e o Presidente Lula, como se estivesse fazendo turismo. O Presidente 
Lula está se firmando como liderança mundial , levando o nome do 
Brasil ao cenário internacional, conduzindo processos econômicos 
altamente importantes, galgando o caminho de fortalecimento da 
nação, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, liderando os 
países da América Latina e elevando a diplomacia brasileira. Então, 
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ao fazer parte da base de sustentação do Governo Federal , V. 
Exa. deveria apoiar o Presidente e o seu Vice José de Alencar, que 
tanto tem ajudado. Portanto, V. Exa. deveria estar ao nosso lado, e 
não criticando o Lula porque ele traz boas notícias para a cidade de 
Belo Horizonte. Fico à vontade para falar isso, porque V. Exa. sabe 
que também integrei a Comissão Especial do Anel Rodoviário. 
Estamos juntos em várias lutas, mas acho que hoje V. Exa. deve ter 
ficado irritado com outra questão menor, e acabou fazendo essas 
críticas improcedentes e injustas contra o nosso partido. Obrigado. 

O Deputado Célio Moreira- Deputado André Quintão, V. Exa. disse 
que eu venho aqui e falo o que devo e o que não devo, e que o 
Deputado vem aqui para brigar pelos seus desejos pessoais. V. Exa. 
não conhece e não tem presenciado as reuniões ocorridas na região 
do Barreiro, na Câmara Municipal de Belo Horizonte e nesta Casa, da 
Comissão Especial de Expansão do Metrô. Portanto, não sabe da 
indignação da população de Venda Nova e do Barreiro com essa 
questão do metrô. Não existem motivos pessoais. Como 
representante dessa comunidade, venho aqui para cobrar ações 
efetivas dos nossos governantes estaduais e federais. Mesmo sendo 
da base aliada, denunciarei o que estiver errado e aplaudirei o que 
estiver certo. Não tenho de bater palmas somente porque sou aliado. 
Confio no Presidente Lula e torço para que realmente seja um 
governo diferente, transparente, ético e compromissado com o povo 
brasileiro. 

Digo ao nobre Deputado, que afirma que faço críticas ao Ministro 
Olívio Dutra, quando ele traz boas notícias ao povo belo-horizontino, 
que não estou indignado com o Presidente. Sei que nenhum governo 
tem condições de fazer uma obra como essa do metrô em 1, 2 ou 3 
anos. Talvez, no seu quarto mandato, essas obras sejam concluídas. 
O que vimos ontem em Belo Horizonte nada mais é do que uma coisa 
eleitoreira. Por que esses R$35.300.000,00 que estão no orçamento 
não foram liberados? E por que dizem que agora serão liberados 
R$41 .000.000,00? Ninguém é bobo! Esses recursos não serão 
liberados, mas, se isso ocorrer, darei a minha mão à palmatória e 
elogiarei o Ministro e os diretores da CBTU. Aliás, quero dizer a V. 
Exa. que existe um diretor nessa empresa que é do PL também. Nem 
por isso deixarei de fazer as minhas críticas. Se a situação está 
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errada, deve ser consertada. Afirmo tudo com muita clareza, que 
o Ministro e o Prefeito de Belo Horizonte têm boicotado a nossa 
comissão. Ele esteve aqui no "Hall" das Bandeiras por duas vezes e 
não entrou na Assembléia. Marcamos uma audiência em Brasília, e 
ele não nos recebeu. A comissão está apurando os fatos, porque há 
22 anos o metrô não chega a esta Capital. Queremos transparência! 

É concluir o trecho da MG-5, fazer as obras necessárias nas 
comunidades mais carentes e não fazer palanque eleitoral. Todas as 
vezes que vierem aqui , subirei nesta tribuna e denunciarei . Tenho 
esperança no Governo Lula de que essas obras serão concluídas, 
mas não do jeito que foi anunciado ontem. Palanque, somente 
funcionários da Prefeitura que participaram; onde estava a 
comunidade, só participou um gato pingado! Nas regionais e nas 
Secretarias não havia ninguém, todos foram lá para bater palmas. 
Depois vêm me dizer que vim aqui aos agouros para criticar as boas 
notícias. V. Exa. me conhece perfeitamente, por ser da base do 
Governo e haver trabalhado com o Presidente Lula, confio nele e 
espero não me decepcionar. Trabalhei, sim, com Nilmário e Tilden 
Santiago, e podem contar com este Deputado para tudo o que for 
bom, mas não aceito que venham contar mentiras. Quem quiser 
elogiar ou criticar, que o faça, mas eu não me calarei. O que ocorreu 
ontem foi isso. Festinha? Precisamos é de ações! Obrigado. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Administração Pública - aprovação, na 263 Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nos 1.959/2003, do Deputado Fábio Avelar, e 
2.007/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Transporte -
aprovação, na 31 a Reunião Ordinária, do Requerimento n° 
2.005/2003, do Deputado Célio Moreira; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 279 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.963, 
2.017, 2.018 e 2.019/2003, do Deputado Paulo Cesar; 1.965 a 
1.974/2003, da Deputada Ana Maria Resende, e 1.977 a 1.995 e 
2.001 /2003, do Deputado Arlen Santiago; e de Participação Popular-
aprovação, nas reuniões ordinárias e extraordinárias realizadas no 
ano de 2003, das Propostas de Ação Legislativa n°s 1 a 5, 9, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 20, 21 , 22, 23, 25 a 31 , 35, 36, 38, 40 a 42, 44, 55, 57 a 

...____---0--------' 



1026 
61 , 63 a 65, 67, 70 a 74, 82 a 84, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 100 a 
102, 113, 114, 117, 118, 120,121 , 123, 124, 126 a 129, 131 , 135, 142 
a 148, 150, 151 , 154, 156 a 158, 161, 162, 164, 166 a 171 , 175, 177, 
179, 184, 186, 191 , 192, 198, 202 a 205, 209 e 211 a 213/2003; e 
rejeição das Propostas de Ação Legislativa n°S 14, 19, 24, 32 a 34, 37, 
39, 43, 45 a 54, 56, 62, 66, 68, 69, 75 a 81 , 85, 86, 88, 91 , 94 a 96, 99, 
103 a 106, 108 a 112, 115, 116, 119, 122, 125, 130, 132 a 134, 136 a 
141 , 149, 152, 153, 155, 159, 160, 163, 165, 172 a 174, 176, 178, 180 
a 183, 185, 187 a 190, 193 a 197, 199 a 201 , 206 a 208 e 210/2003 
(Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Mauro Lobo 

solicitando que o Projeto de Lei n° 998/2003 seja encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o 
requerimento de conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art . 
140, do Regimento Interno. ' 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os 

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 143/2003, do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço Disque 
Denúncias de Agressões ao Meio Ambiente no território do Estado de 
Minas Gerais; 306/2003, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a 
remuneração do Governador do Estado, do Vice-Governador, de 
Secretário de Estado, de Secretário Adjunto de Estado; 837/2003, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Lima Duarte imóvel que especifica; 890/2003, do 
Governador do Estado, que cria o Fundo de Parcerias Público-
Privadas do Estado de Minas Gerais; 1.006/2003, do Presidente do 
Tribunal de Contas, que regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado, acrescentado pela Emenda à Constituição n° 57, de 
15/7/2003; 1.007/2003, do Presidente do Tribunal de Justiça, que 
regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição no 57, de 15n/2003; 1.008/2003, do 
Procurador-Geral de Justiça, que regulamenta o disposto no § 2° do 
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art. 121 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado, acrescentado pela Emenda à Constituição no 
57, de 15/7/2003; e 1.018/2003, do Deputado Mauri Torres, que 
regulamenta o disposto do § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição n° 57, de 15/7/2003 (- À sanção.). 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes 

solicitando que o Projeto de Lei no 1.294/2003 seja distribuído à 
Comissão de Educação. Em votação, o requerimento. As Deputadas e 
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado lvair Nogueira, solicitando que o Projeto 
de Lei n° 984/2003 seja distribuído à Comissão de Meio Ambiente. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Requerimento n° 1 .444/2003, da Deputada Marília Campos, que 
solicita ao Governador do Estado informações sobre os incentivos ou 
os benefícios fiscais concedidos a empresas no Estado nos últimos 
dez anos. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento no 1.444/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.455/2003, do Deputado Rogério Correia e outros, 
que solicita informações ao Governador do Estado sobre o processo 
de liquidação extrajudicial da Companhia de Desenvolvimento do 
Estado de Minas Gerais - CODEURB -, detalhando os ativos e 
passivos da empresa. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em 
votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 1 .455/2003 na forma do 
Substitutivo no 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.460/2003, da Comissão de Saúde, que solicita ao 
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Secretário de Estado da Saúde e ao Ministério Público 
informações sobre as investigações de irregularidades denunciadas 
no funcionamento do sistema de transplantes em Minas Gerais. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento no 1.471/2003, da Comissão Especial do Transporte 
de Automóveis , que solicita ao Subsecretário da Receita Estadual 
informações sobre ações fiscais que envolvam transportadoras e 
fábricas de automóveis do Estado nos últimos cinco anos, além de 
outras que menciona referentes a essas empresas. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento no 1.472/2003, da Comissão de Participação Popular, 
em que solicita à Secretária de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana o envio a esta Casa de relatório com a identificação de todo o 
patrimônio imobiliário não edificado da COHAB-MG destinado a 
programas de habitação popular. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em 
votação, o requerimento, salvo emenda. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento no 
1.472/2003 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento no 1.473/2003, da Comissão de Participação Popular, 
em que solicita ao Secretário de Planejamento e Gestão o envio a 
esta Casa de relatório com a identificação de todo o patrimônio 
imobiliário não edificado do Estado que possa ser destinado a 
programas de habitação popular. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 1.473/2003 na 
forma do Substitutivo no 1. Oficie-se . 
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Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência 
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a 
palavra, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço-lhe o prazo 
de 30 minutos, mas pretendo não utilizá-lo integralmente. 

Venho a tribuna responder aos ataques feitos ao Governo Lula, à 
Prefeitura de Belo Horizonte e ao PT. Considero-os injustos e 
destacados da realidade política, pública e social de nossa Capital e 
de nosso País. 

Não é a primeira vez que esclareço a situação em que encontramos 
o País. O PT, o PCdoB, os partidos de esquerda e de centro, que 
compuseram conosco uma aliança, sabem das dificuldades 
encontradas pelo Governo durante este ano. As dificuldades eram 
reais; não eram fantasia. Assim, o PL, o PDT e parte do PMDB, que 
se tornou nosso aliado, conhecem e acompanham as dificuldades 
pelas quais passa o Governo Lula. 

Além disso, sabem dos esforços de todos os partidos para encontrar 
soluções para problemas graves, como o retorno inflacionário, a alta 
do dólar, o descontrole econômico do País, o risco-país, a política 
equivocada de privatização, que fez com que nossa Nação sofresse e 
se enfraquecesse muito. Tudo isso levou-nos a um ano de 
dificuldades, mas também de solidariedade. O Governo, por meio de 
um enfrentamento rígido, veio desfazendo os problemas e preparando 
o País para uma nova etapa de crescimento econômico, a fim de que 
possamos ser um Brasil melhor. 

É claro que não poderíamos esperar a compreensão de todos. 
Alguns, mesmo aliados nossos, não compreenderam as dificuldades 
no primeiro ano de Governo e preferiram demonstrar certo senso de 
oportunidade eleitoral , em vez de marchar ao lado do Governo rumo 
às mudanças necessárias. Admira-me muito a perseverança do 
Deputado Célio Moreira nesse tipo de discurso fácil. Não é a primeira 
vez que o faz da tribuna da Assembléia. Nosso amigo Célio Moreira, 
que, como eu, foi Vereador na Câmara Municipal, já demonstrou certo 
grau de incompreensão nesta tribuna. Agora mesmo esbravejou que 
não aceitará nenhuma mentira, nenhuma lorota. Não sei o que fará 
para não aceitar. O fato é que precisamos promover um debate mais 
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franco sobre essas questões e sobre as alianças que 
construímos. Que aliança é essa, em que apenas o bônus é 
respeitado pelos aliados? Isso não é aliança; é oportunismo eleitoral , 
o que não é a marca do PL. O Vice-Presidente José Alencar, por mais 
divergências que possa ter, é um fiel escudeiro do Governo Lula, com 
o objetivo de propor melhorias para o Brasil e, portanto, de ser 
solidário com nosso partido e com o Presidente Lula. 

Mas o que me impressiona é que o que não vem para o Deputado 
Célio Moreira, ele costuma dizer que não presta, mesmo quando são 
boas notícias. Chega a boa notícia de que trens de turistas voltarão a 
circular nas cidades no entorno de Belo Horizonte. Essa é uma 
reivindicação antiga. Nova Lima, Raposos e Rio Acima desejam isso 
há muito tempo, assim como Brumadinho, lbirité, Contagem e Betim. 
Quem nunca criticou o sucateamento da malha ferroviária brasileira e, 
em seu lugar, a malha rodoviária ter sido formada e abandonada 
durante os oito anos do Governo de Fernando Henrique? Todos 
solicitamos que a malha rodoviária seja refeita. 

Se chega a notícia de que vem trem, o Deputado Célio Moreira 
critica o trem; não gosta de trem. Nunca vi mineiro não gostar de trem, 
mas o Deputado Célio Moreira não gosta de trem. Disse que era 
porque o trem substituiria o metrô. O Ministro Olívio Dutra afirmou que 
haverá o trem e o metrô. Aí ele critica o metrô também. Mineiro não 
gostar de trem já é esquisito. Mineiro não gostar de metrô é duas 
vezes esquisito. Fico a me perguntar se não é inveja ou ciúme. Todos 
queremos participar coletivamente das ações do Governo. O PL é 
nosso parceiro para isso. 

Por vezes, desconfio que o Deputado Célio Moreira quer 
desestabilizar o Ministro Anderson Adauto, do PL mineiro. Aí é mineiro 
que não gosta de trem, mineiro que não gosta de metrô e mineiro que 
quer desestabilizar outro mineiro, de seu próprio partido, no Ministério 
dos Transportes. 

Tento entender o que o Deputado Célio Moreira, de fato, deseja com 
as críticas ao trem metropolitano, ao metrô e ao Ministro Anderson 
Adauto. Sou defensor do Ministro Anderson Adauto, que faz por Minas 
o que pode. Há pessoas que desejam desestabilizá-lo a fim de levar 
para São Paulo o poderoso Ministério dos Transportes. Temos muito 
orgulho de que esse ministério fique com Minas Gerais. Sei que é 
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apenas o Deputado do PL que critica as suas ações. Porém, 
sinceramente, procuro entender o que faz as críticas virem 
exatamente das boas notícias. Obviamente, notícias melhores virão. 

O Ministro Olívio Dutra nos disse que serão realizados projetos para 
angariarmos esforços e recursos a fim de que o metrô seja, de fato, 
poderoso e ligue o Barreiro ao Calafate. Esse é o desejo de todos. O 
Ministro oferecerá boas novas exatamente para o Barreiro - base 
eleitoral do Deputado Célio Moreira, que, pela atuação brilhante, é 
muito bem visto. Porém, o Deputado Célio Moreira opõe-se ao 
anúncio do projeto elaborado nessa região. 

Não me encontrava na Câmara Municipal na última legislatura. 
Então, não sei se houve algum entrevere ou desavença pessoal entre 
ele e o Prefeito Fernando Pimentel e a Vereadora Neusinha Santos, 
Líder do Governo. Não compreendo politicamente a motivação que o 
leva a criticar tanto a ida do metrô e dos trens metropolitanos até a 
região do Barreiro e de lbirité quanto as ações do Governo vindas 
especialmente do Ministro dos Transportes, do PL. 

Venho a esta tribuna para defender a realização dessas obras -
ainda não completas, pois não se anunciou o cumprimento total do 
metrô. Aliás, nem esperávamos isso para o primeiro ano do Governo. 
Mas já se anunciou a importante elaboração de projetos para a 
implantação do metrô em áreas fundamentais . Essa é uma vitória do 
Governo Lula e do Prefeito Fernando Pimentel , que, como bom 
Prefeito, tem ido a Brasília a fim de lutar para que as obras mais 
importantes de Belo Horizonte se tornem realidade; no Governo do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso ele até tentou, mas este fazia 
questão de não conceder nada ao nosso Estado, pois era insensível 
aos apelos de Minas Gerais. Agia dessa maneira devido a brigas e 
desavenças com o ex-Governador Itamar Franco. Então, não poderia 
vir nada para o nosso Estado. 

O Prefeito Fernando Pimentel , sabendo que Lula tem um carinho 
especial por Minas Gerais, está certo de reivindicar recursos para a 
realização de obras importantes na região metropolitana como um 
todo, como o metrô e o trem metropolitano. O Prefeito tem uma 
grande e especial amizade com o ex-Governador Olívio Dutra, 
Ministro das Cidades, que conhece os problemas dos transportes nas 
cidades, e também com o Ministro Anderson Adauto, que, como 
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mineiro, compreende muito bem a necessidade de se trazerem 
para Minas Gerais e para a nossa Capital obras importantes como a 
do metrô e a do trem metropolitano. 

Faço coro com os Deputados André Quintão, Chico Simões e 
Roberto Carvalho, que vieram à tribuna defender essas obras e 
mostrar que são contrários às críticas destiladas contra a sua 
realização. Nós, da Bancada do PT, somos os seus defensores. Não 
compreendo como um Deputado com base nessas regiões pode se 
opor às boas notícias da realização dessas obras. 

Sr. Presidente, essas são as minhas palavras. Agradeço a V. Exa. e 
espero que as nossas diferenças tenham ficado muito claras. 
Certamente, não só os Deputados do Bloco PT -PCdoB, como também 
a imensa maioria desta Casa, são favoráveis às obras do metrô e do 
trem metropolitano. Aliás, a Deputada Jô Moraes já disse isso. 

Isso para não nos confundir com aqueles que criticam essas obras 
que foram aqui anunciadas. Somos favoráveis, que o povo de Belo 
Horizonte tenha a maior clareza disso, e parabéns ao Prefeito 
Fernando Pimentel por buscar, junto ao Presidente Lula, instrumentos 
importantes para melhoria e controle do trânsito na nossa Capital. 

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

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião as Propostas de Emenda à Constituição n°s 23 a 25, 53, 55 e 
56/2003, os Projetos de Lei nos 296, 1.117 e 1 .118/2003 e o Projeto 
de Resolução n° 687/2003, apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei Complementar no 
36/2003, que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à 
Comissão de Administração Pública, e os Projetos de Lei nos 157, 
177, 191 , 375, 473, 898, 916, 935 e 982/2003, apreciados na reunião 
extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo 

Piau, solicitando a inversão da pauta da reunião, de modo que o 
Projeto de Lei n° 273/2003 seja apreciado em primeiro lugar, entre as 
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matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. 
(-Pausa.) Aprovado. A Presidência, nos termos da Decisão Normativa 
da Presidência no 7, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
das Deputadas e dos Deputados para a verificação do número 
regimental. 

O Sr. Secretário (Deputado Alberto Pinto Coelho) - (- Faz a 
chamada.) 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados, que, 
somados aos 12 em comissões, perfazem o total de 39 
parlamentares, número insuficiente para votação de projeto de lei 
complementar, mas suficiente para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 273/2003, do Deputado 
Paulo Piau, que institui a Política Estadual do Cooperativismo. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitivo no 1, que apresenta ao vencido em 1 o turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Lei no 273/2003 na forma do Substitutivo no 1 ao vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
1.082/2003, do Governador do Estado, que institui o Cadastro Técnico 
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais, a Taxa de Fiscalização Ambiental e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 6 
a 1 O, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 1 O, da Comissão de Administração 
Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda no 11 , que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°S 1 a 5, da Comissão de Justiça, e 6 a 1 O, da Comissão 
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de Administração Pública. Em discussão, o projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, iniciei a discussão 

desse projeto pela manhã e a interrompi em razão de haver poucos 
Deputados da base do Governo presentes, uma vez que pretendemos 
convencer exatamente esses parlamentares a que rejeitem mais esse 
tarifaço. 

Trata-se do tarifaço no 3. O tarifaço no 1, todos se lembram, foi o do 
incêndio. Aliás, foi o que levou o Deputado Weliton Prado a ficar 
preocupado com a possibilidade de, em pleno século XXI , existir um 
Nero em Minas Gerais, capaz de colocar fogo no Estado, o que levaria 
o Governador a criar a taxa de prevenção de incêndio. Entendo que 
não se trata disso, mas de grande voracidade fiscal do Governador. 

Em seguida, veio o tarifaço no 2, aprovado ontem à noite, que 
aumentou em 50% o IPVA das motos e dos caminhões utilitários. 
Ademais, isentou setores que não precisavam ser isentados, como é o 
caso das locadoras de veículos. Agora estamos diante do tarifaço n° 
3, que instituirá o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais . 
Essa é a chamada taxa de fiscalização ambiental, que o IBAMA 
poderia cobrar, mas não o faz, visto que está "sub judice". Essa taxa 
varia de R$67,00 a cerca de R$1.500,00 trimestralmente; anualmente, 
esse valor vai de cerca de R$280,00 a R$6.000,00, ou seja, se uma 
empresa for considerada potencialmente poluidora, poderá pagar o 
valor de R$6.000,00 por ano. 

Depois do tarifaço no 3, virão os tarifaços n°s 4, 5 e 6, mas ainda não 
sabemos do que se trata. A verdade é que a voracidade do Governo 
parece não ter limite. Inventam-se tarifas e taxas, as quais 
repudiamos. Alguns desses projetos estão aqui há mais de dois 
meses. Já estamos roucos de tanto reclamar, mas a insensibilidade 
do Governador não lhe permite retirar esses projetos. Consegue impor 
à sua base a aprovação de algo antipopular e desnecessário porque, 
nacionalmente, já existe a reforma tributária. Esse tarifaço é também 
injusto, pois serão taxadas empresas que, na grande maioria, são do 
setor produtivo. 

Destarte, encaminho contrariamente à aprovação desse projeto. A 
bancada do PT continua aqui, em peso, combativa, contra mais esse 
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tarifaço. Esperamos obter vitória. Como o Sr. Presidente pode 
observar, os votos contrários parecem ser maioria. Se houver votação 
hoje, tudo indica que a Oposição obterá vitória. Se não houver, por 
parte da base do Governo, pedido de verificação de quórum, nossa 
base certamente derrotará esse projeto. O Deputado Weliton Prado 
está aguardando para continuar esse assunto. Realmente, é preciso 
denunciar veementemente esses tarifaços do Governador. Obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje 

discutiremos mais um projeto do tarifaço, o tarifaço 3. Já votamos o 
tarifaço 1. O Deputado Alencar da Silveira Jr. perguntou onde está a 
faixa. Colocaremos faixas em várias regiões do Estado e também aqui 
em Belo Horizonte, denunciando o posicionamento do Governador 
Aécio Neves. Essa idéia é do próprio Deputado, a quem agradeço. É 
muito importante utilizarmos todos os recursos necessários para 
denunciar as ações contra a população de Minas Gerais. 

O tarifaço 3 é mais um projeto descabido por parte do Governo do 
Estado, ou seja, cobrar taxa de fiscalização ambiental cujo valor pode 
chegar, por ano, a mais de R$5.000,00. É muito caro. Sabemos das 
dificuldades por que passam nossos agricultores, os pequenos 
proprietários de terra. O pagamento de taxas como essa pode 
inviabilizar a produção. Minas Gerais é o Estado que cobra mais taxas 
na área de agricultura, inviabilizando a produção. A agricultura salvou 
a economia de nosso País no último ano. 

Os outros projetos votados aqui na Assembléia estão na mesma 
linha do confisco, com medidas visando prejudicar os pequenos e 
favorecer os grandes. Eram vários os projetos, mas conseguimos 
alterar alguns de seus pontos. Ao todo, são seis projetos na reforma 
tributária do Governador Aécio Neves. O primeiro projeto aprovado 
cria a taxa de incêndio. Já lembramos aqui que a taxa de incêndio é 
totalmente inconstitucional, fere o art. 45 da Constituição Federal , 
assim como o art. 152 da Constituição do Estado, que é o princípio da 
uniformidade. Só poderia ser cobrada a taxa de incêndio se a 
cobrança fosse uniforme para todos os 853 municípios do Estado. 
Mas, da forma como passou o projeto, será cobrada apenas em 55 
municípios, entre eles alguns da região metropolitana, com valores 
que podem passar de R$500,00. Também cobra-se de todos os 
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comerciantes e indústrias, independentemente de a cidade ter 
unidades do Corpo de Bombeiros. No caso de residências , será 
cobrada apenas de 55 municípios, no caso dos comerciantes e 
indústrias, e dependerá do tamanho e risco de incêndio; mas será 
para todos os comerciantes e indústrias do Estado. 

O Bloco PT-PCdoB debruçou-se sobre essa matéria. Foi feito um 
grande estudo jurídico e verificou-se que a taxa de incêndio é 
totalmente inconstitucional, ilegal, imoral e injusta, um verdadeiro 
ataque ao povo mineiro, e que pune sobremaneira todo setor 
produtivo. Apresentaremos ação direta de inconstitucionalidade -
ADIN - assim que o Governador Aécio Neves sancionar o projeto. 
Iremos a Brasília, ajuizaremos essa ADIN no STF pelos argumentos já 
apresentados aqui, e temos esperança no posicionamento favorável 
da justiça, em defesa do povo de Minas Gerais. 

E o projeto cria também taxas na área de segurança. O projeto 
inicial, Sr. Presidente, queria cobrar da população, se fosse chamada 
a polícia. Se houvesse um assalto em sua casa e o cidadão chamasse 
a polícia, seriam cobrados R$12,24, se o policial fosse a pé; se o 
transporte fosse moto, a cobrança seria de R$15,03; ROTAM, 
R$29,00; helicóptero, R$2.1 00,00 por hora. Isso tudo já virou até 
piada. Seria mais fácil negociar com os bandidos que fazer a 
ocorrência policial. Ficaria mais barato. Se, por exemplo, viessem três 
viaturas da polícia com quatro policiais, ficaria mais barato negociar 
com os bandidos, deixar levar a televisão, o videocassete. Essas 
taxas foram debatidas por nós, e conseguimos retirá-las do projeto. 
Tivemos outras vitórias também, graças à firme oposição do Bloco PT-
PCdoB. 

Queriam cobrar por emissão de atestado de antecedentes criminais, 
o que é inconstitucional: fere o art. 5° da Constituição Federal. 
Conseguimos reverter essa situação. O trabalhador que está 
procurando emprego precisa de atestado de antecedentes criminais, 
pois as firmas e as empresas sempre exigem esse documento. 
Porém, a maioria das pessoas que buscam emprego estão passando 
por dificuldades e não têm condições de pagar por esse atestado. 

No caso de acidentes de trânsito sem vítimas, seria cobrada uma 
taxa de R$21 ,20 pelo BO. Emenda de nossa autoria, retirando do 
projeto a cobrança do BO, foi aprovada. Conseguimos fazer algumas 
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mudanças no Projeto de Lei n° 1.078. Infelizmente, o Governo do 
Estado utilizou seu rolo compressor, sua maioria na Assembléia, os 61 
Deputados da base de sustentação do Governo. Alguns Deputados 
votaram contra o tarifaço. Conseguimos deixar claro o posicionamento 
do Bloco PT-BCdoB e votamos contra o tarifaço no 1. 

O tarifaço n° 2 é outra aberração, outro descalabro que pune 
sobremaneira todo o setor, principalmente as pessoas que utilizam 
veículos automotores. O Projeto de Lei no 1.079 foi aprovado por 
ampla maioria nesta Casa. Foram 15 votos contrários, do Bloco PT-
PCdoB. Votamos contra as mudanças no IPVA. Quem tem moto pode 
chegar a pagar 100% a mais de IPVA; veículos utilitários como 
Kombis e vans pode chegar a pagar 50% a mais; veículo a diesel 
pagará 20% a mais; e a álcool , 20%. 

Conseguimos aprovar uma emenda supressiva, fazendo com que a 
relatora acatasse 20% dela em seu relatório. Não cobrar de quem tem 
veículo a álcool foi um vitória do Bloco. Deixamos claro nosso 
descontentamento quanto ao Projeto de Lei n° 1.079. Infelizmente, o 
Governo não o retirou, e sua base de sustentação, por ampla maioria, 
votou a favor dele, punindo todos os proprietários de veículos 
automotores. 

Há uma contradição, pois quem tem moto pode pagar 100% a mais, 
enquanto as locadoras de veículos terão desconto de 50% no 
licenciamento de veículo e de 50% no IPVA. O cidadão que tem 
dificuldades para pagar a prestação de sua moto poderá pagar 1 00% 
a mais de IPVA e 25% a mais de taxa de licenciamento. 

Apresentamos várias emendas e argumentos para a base de 
sustentação do Governo. Solicitamos ao Governo esperar a reforma 
tributária em âmbito federal, pois dessa forma resolveremos o déficit 
do Estado. Minas Gerais receberá mais de R$1 .000.000.000,00. O 
Governador não teve sensibilidade, usou toda a sua maioria, todo o 
rolo compressor na Assembléia e aprovou vários projetos. Estamos 
discutindo o tarifaço 3, que é o Projeto de Lei no 1 .082. Ainda haverá 
os tarifaços 4, 5 e 6. 

Apresentamos emendas para beneficiar os deficientes físicos, mas 
infelizmente a Comissão foi insensível. 

Apresentamos a Emenda no 5, que altera o art. 3° da Lei no 12.735, 
de 30/12/97, isentando do pagamento de IPVA, além dos deficientes 
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físicos, já beneficiados, os portadores de deficiências visual , 
mental, severa, profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio 
de seu representante legal. Infelizmente, essa emenda não foi 
aprovada. 

Mais uma vez, ressalto a injustiça cometida pelo Governador Aécio 
Neves contra o Presidente Lula. No dia 17 de novembro, o jornal 
"Estado de Minas" publicou que o cofre federal de Minas Gerais é o 
mais beneficiado: "O Estado de Minas recebeu, até o dia 31 de 
outubro, 72 milhões da União, quantia três vezes maior do que a 
recebida por São Paulo e oito vezes maior do que a do Rio de 
Janeiro". O Governador Aécio Neves precisa fazer justiça ao Governo 
Federal , que está beneficiando o nosso Estado. 

O outro tarifaço aumenta as custas judiciais em mais de 300%. O 
Bloco PT-PCdoB deixa claro o seu posicionamento: somos 
radicalmente contra esse tarifaço. Votamos contra os tarifaços 1 e 2. 
Assim o faremos com relação aos tarifaços 3, 4 , 5 e 6. Continuaremos 
denunciando esse descalabro, essa injustiça, esse verdadeiro 
confisco feito pelo Governo do Estado, cuja carga tributária é a mais 
pesada da Federação. Arrecadamos mais do que 23 Estados juntos. 
Por isso votaremos contra todos os tarifaços. Os Deputados que 
votarem a favor terão de prestar contas à população. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e Deputados para as reumoes 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11 , às 9 
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocações, bem como para a reunião 
ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.) 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 13 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E 

OBRAS PÚBLICAS, EM 12/6/2003 
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Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

José Henrique, Elmiro Nascimento, Biel Rocha e Paulo Cesar, 
membros da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio; Djalma 
Diniz, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da Comissão 
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a 
reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da primeira 
reunião conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião 
se destina a debater, a requerimento dos Deputados Gil Pereira e 
Paulo Cesar, com emenda do Deputado Biel Rocha, o alto preço das 
passagens aéreas, o atraso constante nos vôos operados pelo 
Aeroporto da Pampulha e a falta de oferta de vôos nas regiões 
Centro-Oeste do Estado, especialmente nos trechos Divinópolis-São 
Paulo, Zona da Mata e Triângulo. Em seguida, o Presidente comunica 
o recebimento de ofício do Sr. John Roth, Gerente-Geral da VARIG 
S.A. , informando do recebimento de ofício desta Casa e justificando 
sua ausência a esta audiência pública. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados que discorrerão sobre o tema 
supracitado. Registra-se a presença dos Srs. Galileu Teixeira 
Machado, Prefeito Municipal de Divinópolis; Brigadeiro Jorge Godinho 
Barreto Nery, Chefe do Subdepartamento de Planejamento do 
Departamento de Aviação Civil - DAC -; Brigadeiro Paulo Roberto de 
Oliveira Pereira, do DAC; Coronel Márcio João Zanetti , da Base Aérea 
de Belo Horizonte; Coronel da Reserva Salvador Storino Neto, do 
DAC; Bellini Nino, da VASP; Sérgio Toledo, Diretor da TAM-BH; 
Marcelo de Lemos Bentes, Gerente Operacional da VASP; e Nei 
Buschmann, Supervisor Comercial da TOTAL, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
ao Deputado Paulo Cesar, autor do requerimento que deu origem ao 
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olívia - Célio Moreira - Biel Rocha -
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lvair Nogueira - Roberto Carvalho - Sidinho do Ferrotaco - Gil 
Pereira. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO N° 24/2003, EM 15/10/2003 

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sidinho do Ferrotaco, Leonídio Bouças e Maria José Haueisen, 
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 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 o parecer, no 
1 o turno, sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 24/2003. O 
relator, Deputado Leonídio Bouças (em virtude de redistribuição), faz a 
leitura do seu parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a 
próxima reunião será convocada por meio de edital , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente- Paulo Piau- Bonifácio Mourão. 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003, EM 6/11/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Fábio Avelar, José Henrique e José Milton, membros da supracitada 
Comissão. Está presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião tem por 
objetivo subsidiar os trabalhos para a elaboração do parecer e 
registra-se a presença dos Srs. Célio Vale, Diretor de Pesca e 
Biodiversidade do IEF; Adriana Araújo Ramos, Procuradora-Chefe do 
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IGAM; Willer Hudson Pos, Assessor do SINDIEXTRA e 
representante da Anglo Gold; Ricardo Castilho, Assessor do 
SINDIEXTRA; Juarez de Oliveira Rabello, Diretor de Desenvolvimento 
da MBR; Delano Goulart, Chefe do Departamento Jurídico da MBR; 
Francisco Mourão, representante da AMDA; Susana Leal Santana, 
Gerente do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça; Antônio Maurício 
Cabral Moreira, Diretor Executivo da ASTURIES; Patrício Carter, 
representante da AMA de Moeda, e Ravengar Franzoni Jr., 
representante da Associação de Moradores e Amigos de Moeda, os 
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede 
a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
José Henrique, Presidente - José Milton - Sargento Rodrigues -

Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 4 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 

DA CAFEICULTURA MINEIRA, EM 18/11 /2003 
Às 13h15min, comparecem na sede da Associação Atlética Banco 

do Brasil - AABB - de Manhuaçu os Deputados Paulo Piau, Laudelino 
Augusto, Dalmo Ribeiro Silva e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados 
Durval Ângelo, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
a debater a situação da cafeicultura mineira na Zona da Mata. 
Registra-se a presença dos Srs. Mário Assad, Prefeito Municipal de 
Manhuaçu; Luciano Piovesan, Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente de Viçosa; Paulo Roberto Vieira, engenheiro agrônomo da 
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EMATER-MG de Manhumirim; Fernando Romeiro Cerqueira, 
Diretor da Cooperativa dos Cafeicultores de Lajinha; Narcélio Mendes 
Ferreira, Presidente da Associação de Cafeicultores da região de 
Caratinga; Sérgio Cotrim d'Aiessandro, Presidente da Associação de 
Cafés Especiais de Minas Gerais; José Fialho Sobrinho, produtor de 
referência na região; Uno da Costa e Silva, Presidente do Sindicato de 
Produtores Rurais de Manhuaçu; Aurineide Rodrigues Pereira, 
representante da FETAEMG de Manhuaçu; João Roberto Puliti , 
Presidente da Comissão de Café da CNA e Diretor da FAEMG; 
Marcelo de Pádua Felipe, técnico agrícola da EMATER-MG, e João 
Nelson Gonçalves Rios, Coordenador de Agroqualidade do IMA e 
Secretário Executivo do CERTICAFÉ. A Presidência tece suas 
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições, e , em seguida, aos Deputados 
presentes. 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, 4 de dezembro de 2003. 
Laudelino Augusto, Presidente - Luiz Humberto Carneiro - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE, EM 

27/11 /2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta e Neider Moreira, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Ricardo Duarte, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Pimenta , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei no 
1.200/2003 no 1° turno (Deputado Ricardo Duarte); Projeto de Lei no 
1.179/2003 em turno único (Deputado Neider Moreira); Projeto de Lei 
no 708/2003 no 2° turno (Deputado Célio Moreira). Passa-se à 1a Fase 
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidência informa que, tendo sido concedida vista do Parecer para o 
1° Turno do Projeto de Lei n° 582/2003 ao Deputado Carlos Pimenta, 
continua em fase de discussão o referido parecer, podendo ser 
apresentadas propostas de emendas. O relator, Deputado Neider 
Moreira, emite parecer pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Ricardo Duarte avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 615/2003 e 
procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 2 e pela rejeição do 
Substitutivo no 1 , da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Fahim Sawan, para que proceda à 
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 878/2003 no 1 o turno. 
O relator emite parecer pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, com a Emenda no 1. Submetido a discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Neider 
Moreira, para proferir o seu parecer sobre o Projeto de Lei no 
1.017/2003 no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado Carlos 
Pimenta, para que proceda à leitura de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei no 1.121/2003 no 1 o turno, mediante o qual conclui pela aprovação 
da matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são 
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei 
n°S 561 /2003 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça (relator: Deputado Neider Moreira), e 1.175/2003 (relator: 
Deputado Ricardo Duarte). Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.807, 1.816 e 1.847/2003. 
Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
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votação de propos1çoes da Comissão. Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
Padre João, em que solicita seja pedido ao Secretário da Saúde que 
agende uma visita técnica da Secretaria da Saúde aos hospitais 
filantrópicos do Municfpio de Conselheiro Lafaiete; Ricardo Duarte, em 
que solicita seja enviado ofício ao Secretário da Saúde e ao Secretário 
de Saúde de Belo Horizonte encaminhando denúncia de mortes 
ocorridas no núcleo de hemodiálise da Clínica Nefrológica de Minas 
Gerais - CLINEMGE; Fahim Sawan, em que solicita seja realizada 
audiência pública com o fim de se discutir a saúde pública no Estado, 
com os convidados que menciona; Adelmo Carneiro Leão, em que 
solicita seja realizada audiência pública para discutir a questão da 
remuneração dos servidores da HEMOMINAS e da FHEMIG, com os 
convidados que menciona; Chico Simões, em que solicita seja 
convidado a participar de reunião desta Comissão o Secretário de 
Saúde de Belo Horizonte, para expor e debater com os membros da 
Comissão o tema "Assistência à Saúde Pública- O Modelo de BH". 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Carlos Pimenta - Neider 

Moreira. 
ATA DA 298 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL, EM 2/12/2003 
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alberto Bejani, Biel Rocha (substituindo este ao Deputado André 
Quintão, por indicação da Liderança do PT), e a Deputada Marília 
Campos, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, 
o Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios 
dos Srs. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
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DER-MG, e Leandro Rabelo Acayaba de Rezende, Presidente da 
Câmara Municipal de Varginha, publicados no "Diário do Legislativo" 
de 21 /11 /2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°S 1.192/2003, em turno único (Deputado André 
Quintão); 1.178/2003, em turno único (Deputado Elmiro Nascimento); 
66 e 830/2003, no 2° turno, 947, 1.189, 1.196, 1.057/2003, em turno 
único (Deputada Marília Campos); 1.191/2003, em turno único 
(Deputado Alencar da Silveira Júnior); e avoca a si a relatoria dos 
Projetos de Lei n°s 701 /2003, em 1° turno, 457, 969, 1.181 , 1.198, 
1.209/2003, em turno único. Passa-se à 18 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 dos Projetos de Lei n°s 817/2003 na forma do Substitutivo 
n°1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça (relatora: 
Deputada Marília Campos, em virtude de redistribuição) ; 902/2003 
com as Emendas n°s 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça; 
953/2003 (re lator: Deputado Alberto Bejani) ; e pela rejeição, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 814/2003 (relator: Deputado Biel Rocha, em 
virtude de redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei no 
962/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
solicitação de adiamento de discussão pela Deputada Marília 
Campos. 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 1.140/2003 com a 
Emenda n°1, 1.154/2003 (relator: Deputado Alberto Bejani) ; 1.063, 
1.097/2003 com a Emenda n° 1 (relatora: Deputada Marília Campos); 
1.094, 1.176/2003 com a Emenda n°1, 1.131 , 1.146, 1.157/2003 
(relator: Deputado André Quintão); 1.099/2003 com a Emenda n°1, 
1.155, 1.162/2003 (relator: Deputado Elmiro Nascimento); 1.145/2003 
(relator: Deputado Alencar da Silveira Júnior). Submetidos a votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos 1.827, 
1.837, 1.866, 1.869, 1.908, 1.909, 1.953/2003. Submetidos a 
discussão e a votação , são aprovados os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 252, 402, 756, 757, 759, 760, 762, 763, 770, 
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772, 775, 783, 805, 807, 820, 869, 881 , 891 , 897, 905, 908, 911 , 
914, 915, 917, 924, 927, 940, 950, 959, 960, 971 , 975 a 979, 983, 989, 
1.001 ' 1.013, 1.015, 1.025, 1.028, 1.030, 1.031 ' 1 .032, 1.034/2003. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião extraordinária a ser realizada no dia 3 de dezembro, às 
15h30min, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os 
Projetos de Lei n°s 66 e 830/2003, em 2° turno, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente- Elmiro Nascimento- Marflia Campos. 

ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 2/12/2003 

Às 15h1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar e a Deputada Jô 
Moraes. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Domingos Sávio, 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 apreciar a matéria constante na pauta. 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. Na 
oportunidade, o Presidente suspende os trabalhos por 1 h30min. Às 
16h45min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos 
Deputados Domingos Sávio, Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Júlio 
(substituindo este ao Deputado Leonardo Quintão, por indicação da 
Liderança do PMDB) e da Deputada Jô Moraes. Na fase de discussão 
do Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, o relator, Deputado 
Domingos Sávio, apresenta outro parecer, que conclui pela aprovação 
do projeto com a Emenda no 1, o qual é aprovado pela Comissão. Em 
seguida, o Presidente suspende os trabalhos para que sejam feitos 
ajustes no parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.083/2003. Às 18 horas, 
são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Domingos 
Sávio, Fábio Avelar e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado 
Leonardo Quintão, por indicação da Liderança do PMDB) e da 
Deputada Jô Moraes. Após, o Presidente determina a distribuição de 
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avulsos do parecer sobre o Projeto de Lei no 1 .083/2003. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar - Jô 

Moraes - Luiz Humberto - Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 3/12/2003 
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Adalclever Lopes, Dalmo Ribeiro Silva, Leonídio Bouças e Sidinho do 
Ferrotaco1 membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Adalclever Lopes, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. 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, no 2° turno, o parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei no 89/2003 com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno, e são 
aprovados, no 1 o turno, os pareceres pela aprovação dos Projetos de 
Lei n°S 86/2003 na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 
90/2003 com as Emendas de n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça, sendo a de no 2 na forma da Subemenda n° 1, e com a 
Emenda no 4; e 423/2003 com a Emenda no 2 e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator dessas 
proposições: Deputado Leonídio Bouças). O Presidente, por 
determinação regimental , faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 
178/2003 e, a pedido do Deputado Sidinho do Ferrotaco, concede 
vista do Projeto de Lei no 188/2003, que recebeu parecer pela rejeição 
(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. Registra-se a presença da 
Deputada Ana Maria Resende. Submetidos a votação, são aprovados 
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os Requerimentos n°s 1 .902, 1.91 O, 1.943 e 1.944/2003, os dois 
últimos na forma de emendas que receberam o n° 1, e 1 .945 e 
1.962/2003. 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro 

Silva - Leonídio Bouças - Welito_!l Prado. _ 
ATA DA 28a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE, EM 3/12/2003 
Às 1 Oh4min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 

Lúcia Pacífico, Vanessa Lucas e Maria Tereza Lara e o Deputado 
Antônio Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental , a Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada 
Vanessa Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da 
seguinte correspondência: do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, 
Coordenador-Geral do PROCON Assembléia, solicitando que esta 
Comissão encaminhe ao Presidente da República e aos Líderes dos 
partidos no Congresso Nacional manifestação de repúdio ao Projeto 
de Lei no 5.120/2001 , do Deputado Federal Alex Canziani ; e do Sr. 
Paulo Roberto Takahashi, Superintendente da SUDECAP e Secretário 
Municipal de Estrutura Urbana, publicado no "Diário do Legislativo" de 
27/11 /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 da 
Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja formulado voto de 
congratulações com a Sra. Maria Sacramento, Coordenadora do 
Movimento de Fé e Política da Diocese de Belo Horizonte, pelo 
recebimento da Medalha de Mérito Legislativo; da Deputada Lúcia 
Pacífico, em que solicita seja encaminhada ao Presidente da 
República e aos Líderes dos partidos no Congresso Nacional 
manifestação de repúdio ao Projeto de Lei no 5.120/2001 , do 
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Deputado Federal Alex Canziani. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2003. 
Maria Lúcia Pacífico, Presidente- Antônio Júlio- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 183 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 
EM 3/12/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 
Maria Olívia e os Deputados Dimas Fabiano e Djalma Diniz, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olfvia, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre 
proposições em fase de redação final. A Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 101 , 119, 542 e 
576/2003 (Deputado Dimas Fabiano); 752, 838, 948 e 1.004/2003 
(Deputado Djalma Diniz). 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 de Redação Final dos Projetos 
de Lei n°s 101 , 119 e 542/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 
752, 838 e 1004 (relator: Deputado 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 os Projetos de Lei n°s 576/2003 (relator: 
Deputado Dimas Fabiano); 948/2003 (relator: Deputado Djalma Diniz). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto - Dimas Fabiano -

Djalma Diniz. 
ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO, EM 3/12/2003 

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Paulo Cesar, e Biel Rocha e a Deputada Maria Olívia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Paulo Cesar, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Biel Rocha, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta e informa que avocou a si a relato ria, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei n° 1.121/2003, do Deputado Gilberto Abramo, e que designou o 
Deputado Biel Rocha para relatar, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 
1.128/2003, da Deputada Marília Campos. Passa-se à 2a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°s 
1.961 e 1.964/2003. Passa-se à 38 Fase Cta Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento das 
Deputadas Maria Te reza Lara e Marília Campos e dos Deputados 
Durval Ângelo, Célio Moreira, Diniz Pinheiro, Laudelino Augusto e 
Rogério Correia, em que solicitam seja realizada audiência pública 
desta Comissão, em conjunto com a Comissão de Transporte, para 
discutir a volta do trem de passageiros 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente- Maria Olívia- Biel Rocha. 
ATA DA 68 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

SANTA CASA DE BELO HORIZONTE, EM 3/12/2003 
Às 15h01 min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Jô 

Moraes e os Deputados Roberto Carvalho e Neider Moreira, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Jô Moraes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Roberto Carvalho, dispensa 
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final do 
Deputado Roberto Carvalho. A seguir, a Presidente indaga do relator 
se está em condições de emitir o seu parecer. Na fase de discussão, o 
Deputado Neider Moreira apresenta sugestões, que são acatadas pelo 
relator. Submetido a votação, é aprovado o Relatório Final da 
Comissão Especial da Santa Casa, com as alterações apresentadas. 
A Presidência suspende os trabalhos para elaboração da ata da 
reunião. Reaberta à reunião, a Presidência solicita ao Deputado 
Neider Moreira que proceda à leitura da ata, ao qual é dada por 
aprovada e 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, 4 de dezembro de 2003. 
Jô Moraes, Presidente - Roberto Carvalho - Neider Moreira. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DOS 

AEROPORTOS, EM 3/12/2003 
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Alencar da Silveira Jr, Célio Moreira, Fábio Avelar e lvair Nogueira, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Alencar da Silveira Jr., 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 tratar de assuntos de 
interesse da Comissão. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do 
Deputado lvair Nogueira em que solicita a realização de audiência 
pública, com diversos convidados, para se discutir a situação dos 
aeroportos da Capital. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Alencar da Silveira Jr., Presidente - lvair Nogueira - Fábio Avelar . 
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Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Ricardo Duarte, Fahim Sawan, Carlos Pimenta, Célio Moreira, Neider 
Moreira e Chico Simões, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ricardo Duarte, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Fahim Sawan, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Ricardo 
Duarte avoca a si a relato ria do Projeto de Lei n° 1.200/2003 em 1 o 

turno, passando à leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação 
da matéria na forma proposta. Submetido à discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater o aumento da incidência da AIDS no Estado por ocasião da 
passagem do Dia Mundial da Luta contra a AIDS. A Presidência 
destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes convidados: Sra. 
Maria Tereza da Costa Oliveira, Coordenadora Estadual da DST-AIDS 
da Secretaria da Saúde; Carmem Teresinha Mazzilli Marques, 
Coordenadora da DST-AIDS da Secretaria Muncipal de Saúde; 
Roberto Chateaubriand Domingues, Vice-Presidente do Grupo de 
Apoio à Prevenção à AIDS - GAPA-MG; Kátia Maria Prates, 
Presidente do Conselho Administrativo Fiscal do Grupo VHIVER; 
Patrícia Aparecida Soares e Souza, psicóloga e coordenadora de 
projetos da ONG Mulher e Saúde - MUSA -; Dalgreis Pereira Lage, 
Agente Multiplicador do Grupo de Apoio aos Soropositivos - GASP -
lpatinga, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Chico Simões, autor do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 38 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido à votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Ricardo Duarte, em que solicita seja 
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form_ulada manifestação de repúdio ao Decreto n° 413/2003, do 
Sr. Elcio Berti , Prefeito Municipal de Bocaiúva do Sul, PR, que proíbe 
a concessão de moradia e permanência fixa de qualquer elemento 
ligado à classe homossexual nesse município. 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, 11 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Fahim Sawan - Célio Moreira - Neider 

Moreira. 
ATA DA 228 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA, EM 4/12/2003 
Às 11 h 1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Sargento Rodrigues, Alberto Bejani e Leonídio Bouças (substituindo 
este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e , 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani , 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições 
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 
1.042/2003 no 1° turno e comunica que designou o Deputado Rogério 
Correia para relatá-lo. 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 Sargento Rodrigues, em que solicita sejam ouvidos, em 
reunião desta Comissão, o Ten.-Cel. PM Evandro Jaques Mendonça, 
o Cap. Tarcísio Evangelista Maia e a 3° Sarg. Ângela Santana Alves 
Maia, para apurar denúncias de perseguição do primeiro em relação 
aos demais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira. 

ATA DA 11 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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Às 1 Oh15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas 
Lúcia Pacífico e Maria Tereza Lara e o Deputado Antônio Júlio, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , a 
Presidente, Deputada Lúcia Pacífico, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, 
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 crítica dos mutuários do Conjunto Habitacional 
Recanto da Lagoa 2, situado no Município de Pará de Minas e registra 
a presença do Vereador Francisco Júnior, da Câmara Municipal de 
Pará de Minas; do Sr. Lourivaldo Souza Lacerda; da Sra. Áurea Lúcia 
Chaves; e dos Srs. Leonardo de Almeida Lopes, da Perfil Engenharia 
Ltda., representando a Lótus Empreendimentos e Participações S.A. ; 
Cláudio Márcio Cordeiro Brandão, Assessor de Políticas Públicas da 
Prefeitura Muncipal de Pará de Minas, representando o Consultor 
Jurídico da Prefeitura Municipal de Pará de Minas; Carlos Torezani, 
Assessor Jurídico do Bloco do PT -PCdoB; das Sras. Maria Cecília 
Amorim, representante dos mutuários do Conjunto Habitacional 
Recanto da Lagoa 2; e Márcia de Oliveira, mutuária, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
à Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimento que deu 
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa 
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos 
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente- Maria Tereza Lara- Vanessa Lucas. 

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 9/12/2003 

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
João Bittar, Paulo Cesar e Olinto Godinho, membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Bittar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Paulo Cesar, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se 
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos 
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos n°S 
1.963, 1.965 a 1.974, 1.977 a 1.995, 2 .001 e 2.017 a 2.019/2003. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado André Quintão, em que solicita 
seja realizada reunião desta Comissão, com a participação das 
Comissões de Participação Popular e de Administração Pública e em 
articulação com o Poder Executivo, para discutir uma proposta de 
estudos com o objetivo de se aprimorar a regionalização do 
planejamento estadual. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
João Bittar, Presidente- Paulo Cesar. 

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, EM 10/12/2003 

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria 
José Haueisen e os Deputados Doutor Ronaldo, Fábio Avelar, José 
Milton e Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria José 
Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Doutor Ronaldo, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir 
e votar proposições da Comisão e comunica o recebimento de ofício 
do Sr. Roberto Luciano Fagundes, Secretário Adjunto de Turismo, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 2/12/2003. Passa-se à 1 a Fase 
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da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após 
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1 o 
turno, do Projeto de Lei no 863/2003 na forma do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Fábio Avelar) . 
Passa-se à 28 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.021 /2003. 
Passa-se à 38 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 realizada reunião para debater, em 
audiência pública, os danos causados ao meio ambiente pela 
implantação de ramal ferroviário e de projeto de beneficiamento de 
finos de minério da Cia. de Mineração Serra Azul no Município de São 
Joaquim de Bicas; Marília Campos, em que solicita seja realizada 
visita desta Comissão, juntamente com os convidados que menciona, 
à lagoa Vargem das Flores, em Contagem, para apurar denúncias 
recebidas sobre a degradação ambiental decorrente de loteamentos 
irregulares; seja enviado ofício ao Procurador-Geral do Municfpio de 
Contagem, solicitando informações sobre a situação de loteamentos 
denunciados como irregulares nas proximidades da lagoa Vargem das 
Flores; e Marília Campos e Maria José Haueisen, solicitando seja 
enviado ofício ao Presidente da FEAM solicitando informações sobre 
loteamentos denunciados como irregulares nas proximidades da lagoa 
Vargem das Flores, em Contagem, bem como sobre as medidas 
adotadas em relação ao fato, e pedindo que tome as providências 
cabíveis para identificar a existência de outros loteamentos 
clandestinos nesse município. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 948/2003. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente- Fábio Avelar- Leonardo Quintão. 

ATA DA 308 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EM 10/12/2003 
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Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Ana Maria Resende e os Deputados Adalclever Lopes, Leonídio 
Bouças, Weliton Prado e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao 
Deputado Sidinho do Ferrotaco, por indicação da Liderança do BPSP), 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Chico Rafael. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta, acusa o recebimento de correspondência do Instituto Histórico 
e Geográfico e comunica que designou o Deputado Leonído Bouças 
para relatar, no 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.182/2003 e o Deputado 
Weliton Prado para relatar, no 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.229/2003. 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
aprovação, no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°s 36/2003 e pela 
rejeição do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituição e Justiça 
(relator: Deputado Weliton Prado); 354/2003 com a Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Weliton Prado); 
378/2003 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça (relator: Deputado Adalclever Lopes); 611 /2003 com a 
Emenda n° 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 812/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de 
redistribuição) ; e 875/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, com a Emenda no 1, que apresenta (relator: 
Deputado Adalclever Lopes). Da mesma forma, é aprovado, no 1 o 
turno, o parecer pela rejeição ao Projeto de Lei n° 188/2003 (relator: 
Deputado Leonídio Bouças. O Projeto de Lei n° 18/2003 é retirado da 
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Weliton Prado, 
aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei n°s 268, 324 e 
1.053/2003 são convertidos em diligência, sendo o último redistribuído 
ao Deputado Leonídio Bouças. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições que 
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são 
aprovados os Requerimentos nos 2.003, 2.004, 2.006, 2.008 e 
2.010/2003. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Adalclever Lopes 
(2) , solicitando que o Conselho Estadual de Educação se manifeste 
sobre a legalidade da ofertas de cursos a distância da Universidade 
do Norte do Paraná e solicitando reunião conjunta da Comissão com a 
Comissão de Segurança Pública, em Três Corações, para se debater 
o aproveitamento, pela UNINCOR, de obra inacabada que se 
destinava à unidade carcerária; do Deputado Biel Rocha solicitando 
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Direitos Humanos, 
para se debater a violência e a atuação da PM nas escolas públicas 
estaduais; do Deputado Weliton Prado solicitando reunião da 
Comissão para se debater o Projeto de Lei no 1 .168/2003, do 
Deputado Biel Rocha, que cria o Projeto Núcleos Esportivos de 
Treinamento e Pesquisa; e do Deputado Chico Rafael solicitando 
sejam realizadas audiências públicas da Comissão nas cidades-pólos, 
para se debater o projeto de lei que institui e estrutura as carreiras dos 
profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião 
extraordinária já convocada, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças - Sidinho do 

Ferrotaco - Weliton Prado. 
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM 10/12/2003 
Às 1 Oh1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Domingos Sávio, Paulo Piau, Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e 
Leonardo Quintão, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental , o Presidente, Deputado Domingos Sávio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina 
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a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento 
das seguintes proposições para as quais designou os relatores citados 
a seguir: no 2° turno, Projetos de Lei n°s 126/2003 (Deputado Paulo 
Piau) e 585/2003 (Deputada Jô Moraes) e, no 1 o turno, 318/2003 
(Deputado Fábio A velar) . 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. Na oportunidade, é 
aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que 
solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei no 126/2003 
seja apreciado em último lugar. Após discussão e votação, é aprovado 
o parecer pela aprovação com a Emenda n° 1, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei Complementar no 29/2003 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva). Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°S 126/2003, no 2° 
turno, e 850/2003, no 1° turno, deixam de ser apreciados em virtude 
de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores , 
Deputados Paulo Piau e Dalmo Ribeiro Silva. O Projeto de Lei no 
1.075/2003 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Leonardo Quintão, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio Avelar -

Jô Moraes - Paulo Piau. 
ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO, 

EM 1 0/12/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada 

Maria Olívia e os Deputados Laudelino Augusto, Dimas Fabiano e 
Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e 
votar pareceres sobre proposições em fase de redação final. A 
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Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para 
as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 
143, 306, 839 e 890/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 1.006, 
1.007, 1.008 e 1.018/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto). 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua 
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 143, 306, 
839 e 890/2003 (relator: Deputado Dimas Fabiano); 1.006, 1.007, 
1.008 e 1.018/2003 (relator: Deputado Laudelino Augusto) . Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria Olfvia, Presidente - Laudelino Augusto - Djalma Diniz. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 

1.110/2003 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Mauri Torres, a proposição em tela tem por 

objetivo seja dada a denominação de Risoleta Tolentino Neves ao 
Hospital de Pronto-Socorro de Venda Nova, situado no Município de 
Belo Horizonte. 

O projeto foi considerado jurídico, constitucional e legal pela 
Comissão de Constituição e Justiça, tal como apresentado, e agora 
vem a esse órgão colegiado a fim de ser apreciado conclusivamente, 
nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Como bem destaca o autor da proposição, Risoleta Neves, falecida 

em setembro de 2003, aos 86 anos de idade, no Rio de Janeiro, foi 
mais do que a esposa do ex-Governador do Estado de Minas Gerais e 
ex-Presidente da República Tancredo Neves, pois teve ativa 
participação no destino da vida pública desse homem, além de 
empregar a sua inteligência, a sua cultura e a sua dedicação ao bem-
estar do próximo. 
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Com efeito, nascida no Município de Cláudio, em 20n/17 e 

formada em magistério pelo Colégio Nossa Senhora das Dores, em 
São João del-Rei, presidiu o Serviço Voluntário e Assistência Social -
SERVAS - durante os Governos de Tancredo Neves e Hélio Garcia; 
foi Coordenadora Estadual do Programa Nacional do Voluntariado da 
Legião Brasileira de Assistência - Pronav-LBA. 

Após a morte de seu marido, além de ter presidido a Fundação 
Tancredo Neves, que cuida da preservação da memória do ex-
Presidente, fundou duas creches em São João del- Rei, a saber, o 
Centro Infantil Risoleta Neves e o Centro Infantil Celina Viegas. 

Nada mais justo, portanto, que dar seu nome a um bem público, 
como forma de se prestar homenagem e reconhecimento à saudosa 
figura que tantos benefícios prestou ao povo de Minas Gerais. 

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

Projeto de Lei n° 1 .11 0/2003. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. ' 
Fahim Sawan, relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR N° 43/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
por meio da Mensagem no 117, o Projeto de Lei Complementar no 43 
dispõe sobre a cessão de integrantes da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar para entidades associativas de militares e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública. 

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, 
111 , "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise possibilita que membros da Polícia Militar 

e do Corpo de Bombeiros Militar sejam colocados à disposição de 
suas entidades associativas, desde que sejam eleitos para exercerem 
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cargo de direção, sem prejuízo da remuneração e das demais 
vantagens do posto ou graduação do militar. 

Prevê ainda que esta disponibilidade remunerada se dará pelo 
período máximo de dois anos, permitida uma recondução por igual 
período, e que o militar colocado à disposição de tais entidades 
somente poderá ser promovido por antigüidade, sendo que o tempo 
de serviço em que o militar ou bombeiro estiver atuando nas entidades 
de classe somente será contado para os fins daquela promoção e 
para a transferência para a reserva. 

O projeto cuida ainda de estabelecer os requisitos que as entidades 
deverão observar para serem beneficiadas com a cessão de policiais 
e bombeiros para seus cargos diretivos. Assim, a entidade deverá 
cumprir simultaneamente todos os seguintes requisitos: ter 
abrangência em todo o território do Estado; permitir o ingresso de 
militares da ativa, inativos e pensionistas, indistintamente, entre seus 
filiados, e congregar a totalidade dos membros de uma das seguintes 
classes: cabos e soldados ou subtenentes e sargentos ou todos os 
círculos de oficiais; - e estar em funcionamento e ter o seu estatuto 
registrado há pelo menos três anos. 

Por fim, estabelece o projeto a proporção que deverá haver entre o 
número de filiados da entidade e o número de representantes dos 
bombeiros ou militares a serem cedidos. 

No que toca à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a 
proposição atende aos preceitos constitucionais. Com efeito, o art. 66, 
inciso 111 , alíneas "a", "c" e "f", da Constituição Estadual reserva ao 
Governador do Estado a iniciativa privativa para tratar da fixação e da 
modificação dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, bem como da organização da Polícia Militar e do regime 
jurídico de seus membros. 

Também no que concerne à espécie normativa escolhida para tratar 
da matéria, guarda o projeto consonância com a Constituição do 
Estado, que prevê, em seu art. 39, que lei complementar estabelecerá 
o estatuto dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar. 

Registre-se, ainda, que a Constituição do Estado, ao dispor sobre os 
policiais e bombeiros, em seu art. 39 e seguintes, vedou-lhes, 
expressamente, o direito de sindicalização e de greve, bem como o de 
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filiação a partidos políticos; todavia, não impediu que os seus 
membros se filiassem a entidades de classe representativas de seus 
interesses. Nesse aspecto, tanto o ordenamento jurídico vigente 
quanto a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonos em 
reconhecer a diferença entre os sindicatos e as associações de 
classe. Aliás, a própria Constituição da República, ao estabelecer, em 
seu art. 1 03, a quem compete propor ação direta de 
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal -STF-, trata 
tais entidades de forma distinta. Para melhor elucidar o tema, 
trazemos à colação o ensinamento do Ministro do STF, Celso Melo, 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 353- 4/600-
DF, em que conceitua as entidades de classe como "organismos 
personificados estáveis, de natureza civil , cujo substrato, 
permanentemente decorrente de um vínculo social básico ou da 
identidade de interesses corporativo-profissionais, repousa na 
solidariedade, comunhão e homogeneidade de situações jurídicas ou 
econômico-sociais, bem assim dos interesses que as compõem". A 
discussão travada na jurisprudência consiste apenas na admissão ou 
não de pessoas jurídicas nessas entidades. 

Vale ainda ressaltar que a Constituição do Estado, em seu art. 34, 
confere ao servidor público benefício semelhante ao proposto neste 
projeto de lei , garantindo-lhe a liberação para exercício de mandato 
eletivo em diretoria de entidade sindical sem prejuízo da remuneração 
e demais vantagens do cargo. Tal dispositivo prevê, também, a 
proporção entre o número de servidores a serem liberados e o número 
de filiados. Vê-se, pois, que o objetivo contido neste projeto guarda 
consonância com o espírito da referida norma constitucional. Tendo-
se em vista que o militar não pode sindicalizar-se, parece-nos 
plenamente razoável que o Estado estimule a participação de alguns 
membros da corporação em suas entidades representativas, que são, 
no caso, as entidades de classe, estabelecendo, para tanto, regras 
específicas para que o benefício seja utilizado com limitações, de 
forma a atender ao interesse público. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar 
n° 43/2003 . 
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Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Ermano Batista, relator - Gustavo 

Valadares - Gilberto Abramo - Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 43/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 

por meio da Mensagem no 117/2003, o Projeto de Lei Complementar 
n° 43 dispõe sobre a cessão de integrantes da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar para entidades associativas de militares e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/1 0/2003, foi o projeto 
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública: 

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito da 
proposição, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende possibilitar que membros da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar sejam colocados à 
disposição de suas entidades associativas, desde que eleitos para 
exercerem cargos de direção, sem prejuízo da remuneração e das 
demais vantagens do posto ou da graduação do militar. 

Trata-se de benefício a ser concedido aos policiais militares e aos 
bombeiros com vistas ao fortalecimento de suas instituições 
representativas. 

É preciso ressaltar que a Constituição do Estado, em razão da 
natureza peculiar das atividades das referidas corporações, impõe-
lhes determinadas vedações. Assim, não lhes é permitido o direito de 
sindicalização, de greve, bem como de filiação a partidos políticos. Em 
face de tais vedações, parece-nos plenamente razoável que o Estado 
estimule a participação de membros dessas corporações em suas 
entidades representativas, uma vez que a filiação a entidades de 
classe não lhes é vedada. 
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A instituição de benefícios desta natureza representa importante 

instrumento governamental para a valorização de determinadas 
categorias, principalmente tendo em vista o momento de crise fiscal , 
que inviabiliza o estímulo por meio da concessão de benefícios de 
natureza pecuniária. 

Cumpre consignar que, ao instituir tal benefício, o projeto cuidou 
também de estabelecer uma série de requisitos a serem atendidos 
pelas entidades de classe, de modo que a cessão dos servidores seja 
feita segundo certos limites, para não afetar a prestação dos serviços 
próprios dessas categorias. Entendemos que as restrições previstas 
no projeto têm o condão de resguardar o princípio da primazia do 
interesse público. 

No mesmo sentido, a proposição estabelece regras relativas à 
disponibilidade remunerada dos policiais e dos bombeiros, a qual se 
dará pelo período máximo de dois anos, permitida uma recondução 
por igual período, e o militar colocado à disposição de tais entidades 
somente poderá ser promovido por antigüidade. 

Ademais, o projeto fixa a proporção que deverá haver entre o 
número de filiados da entidade e o número de representantes dos 
bombeiros ou policiais militares a serem cedidos. 

Vale ressaltar que o projeto em questão garante aos policiais e aos 
bombeiros certa isonomia com os demais servidores públicos, já que 
estes, por força de preceito constitucional , podem ser liberados para o 
exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem 
prejuízo da remuneração e das demais vantagens do cargo. 

Vê-se, pois, que o objetivo do projeto reveste-se de mérito e guarda 
consonância com os princípios constitucionais norteadores da 
administração pública, uma vez que busca valorizar os membros de 
instituições das mais importantes entre as atribuições estatais. 

Conclusão 
Com base no exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 43/2003. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva -

Sargento Rodrigues - Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 52/2003 
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De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposta de emenda 
a Constituição em epígrafe visa a alterar o art. 84 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado -
ADCT. 

Publicada em 26/6/2003, a matéria foi encaminhada a esta 
Comissão para receber parecer, nos termos da alínea "a" do inciso I 
do art. 111 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 52 visa acrescentar ao art. 

84 do- ADCT dispositivo no qual seja incluída a serra da Moeda como 
acidente geográfico relevante e merecedor de tombamento e seja 
declarada monumento natural. O citado artigo do ADCT da 
Constituição mineira já inclui outros acidentes geográficos nessa 
categoria , tais como os picos do ltabirito, do lbituruna e do ltambé e as 
serras do Caraça e da Piedade, entre outros. 

O tombamento é uma forma de proteção de bens móveis e imóveis, 
prevista no Decreto-Lei n° 25, de 30/11/37, cuja conservação seja do 
interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 
história do Brasil , quer por seu excepcional valor arqueológico, 
etnográfico, bibliográfico ou artístico. Equiparam-se a eles, podendo 
também ser tombados, segundo o mesmo decreto-lei, os monumentos 
naturais, bem como os sítios e paisagens que devam ser conservados 
pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza. 
Monumentos naturais são, no dizer do biólogo e geógrafo Alexandre 
von Humboldt (1769 - 1859), pioneiro da ecologia moderna e da 
proteção à natureza, aqueles territórios que contêm excepcional 
interesse biológico. O moderno direito ambiental deu-lhes, entretanto, 
uma forma mais elaborada protegendo esses territórios por meio da 
Lei Federal no 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC -, transformando-os 
em unidades de conservação do grupo de proteção integral. As 
unidades de conservação da categoria monumento natural têm como 
principal objetivo, por essa lei, preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza cênica, podendo ser constituídas por 
áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar o objetivo 
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da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais pelos 
proprietários. 

A nosso ver o tombamento da serra da Moeda para fins de 
conservação e sua declaração como monumento natural não trarão "a 
priori" incompatibilidade entre os usos que se fazem atualmente da 
serra, com destaque para a mineração e o turismo ecológico e 
contemplativo, e a proteção desejada pelo projeto de emenda 
constitucional. O art. 84 do ADCT, que se quer alterar, estabelece no 
§ 1 o que o Estado providenciará a demarcação das unidades de 
conservação, e seus limites serão estabelecidos em lei. A efetividade 
da alteração ora pretendida ficará, portanto, em suspenso até que 
essa lei seja aprovada nesta Casa e sancionada pelo Governador. A 
partir dessa regulamentação é que os interesses preservacionistas, 
conservacionistas e econômicos, com a participação da sociedade 
como um todo, serão resguardados. Sugerimos, dentro do espírito da 
proposição de lei da parceria público-privada que foi ao Governador 
do Estado para ser sancionada, que todos os setores que têm 
interesse na serra se juntem e auxiliem o Estado a tornar real o 
desenvolvimento sustentado da região. 

O importante é não ignorarmos a contradição vivida pelo Estado. De 
um lado, temos a nossa vocação minerária, fonte histórica das 
riquezas que movimentaram e ainda movimentam a economia 
mineira, com repercussão em todo Brasil , e de outro não podemos 
subestimar a indústria do turismo, capitaneada pelas nossas cidades 
históricas, pelas estâncias hidrominerais, pelos parques ecológicos e, 
mais recentemente, pela Estrada Real, que se tornou prioridade no 
programa do atual governo na área do turismo ecológico e histórico. O 
turismo é, sem dúvida, a indústria que mais prospera e distribui renda 
no mundo. Para cada US$1 0 ,00 investidos em turismo, cria-se um 
novo emprego, fato não encontrado em outras atividades econômicas. 
Se não buscarmos compatibilizar as nossas riquezas minerais com as 
ambientais, não teremos novas frentes de turismo no Estado. Estamos 
presos ao dilema de sermos as duas faces da mesma moeda, que 
precisam conviver na mesma serra. 

Não nos parece, assim, haver dificuldade em opinarmos pela 
aprovação da medida pretendida, relevante e de grande interesse 
para a população e a economia do Estado, que quer ver a serra da 
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Moeda preservada para as atuais e futuras gerações. 

Dentro do mesmo espírito, apresentamos ao projeto a Emenda n° 1, 
que inclui também a serra de Ouro Branco entre os acidentes 
geográficos a serem tombados e declarados monumentos naturais. 
Essa serra tem os melhores atributos naturais, cênicos e paisagísticos 
da serra do Espinhaço, da qual faz parte, tendo um dos trechos mais 
belos da Estrada Real cortando seus contrafortes. O turismo ecológico 
e contemplativo é a vocação natural da região, que deverá ganhar 
grande impulso com a implantação do projeto Estrada Real pelo 
Executivo. O tombamento e a constituição da unidade de conservação 
como monumento natural serão ferramentas valiosas e até mesmo 
imprescindíveis para auxiliar na conservação desse patrimônio dos 
mineiros, perpetuando essa riqueza natural, que será alavancada pelo 
turismo, o novo "ouro" de Minas Gerais. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação, no 1 o turno, da 

Proposta de Emenda à Constituição no 52/2003 com a Emenda no 1, 
que apresentamos a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art.1 o - O "caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 84 - Ficam tombados para o fim de conservação e declarados 

monumentos naturais os picos do ltabirito ou do ltabira, do lbituruna e 
do ltambé e as serras do Caraça, da Piedade, de lbitipoca, da Moeda, 
de Ouro Branco, do Cabral e, no planalto de Poços de Caldas, a de 
São Domingos.".". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
José Henrique, Presidente - José Milton, relator - Sargento 

Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 188/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Célio Moreira, acrescenta 
ao currículo das escolas estaduais do ensino médio a disciplina 
Prevenção ao Uso de Drogas. 

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
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Constituição e Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, 
juridicidade e legalidade com a Emenda n° 1 , que apresentou. 

Vem agora o projeto à Comissão de Educação Cultura, Ciência e 
Tecnologia para receber parecer quanto ao mérito, no 1 o turno, nos 
termos do art. 102, VI , "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Não há dúvidas da importância de a escola desenvolver, com 

crianças e adolescentes, extenso e dedicado trabalho de prevenção 
contra o uso de drogas. Dados de diversas fontes demonstram que o 
consumo de substâncias psicoativas está crescendo vertiginosamente 
no País, preponderantemente entre os jovens, acarretando danos de 
ordem física, psíquica e social , muitas vezes irreparáveis. 

No entanto, julgamos fundamental, nesta oportunidade, que o 
assunto seja abordado quanto aos aspectos relativos à sua 
adequação ao mundo jurídico e à luz da realidade da aplicação das 
políticas educacionais vigentes. 

Não obstante a relevância de que se reveste a idéia contida no 
projeto em análise, a Lei n° 13.411 , de 21 /12/99, já contempla a 
inserção curricular, nos níveis de ensino fundamental e médio, de 
estudos sobre o uso de drogas e a dependência química. A referida lei 
já foi , até mesmo, regulamentada pelo Poder Executivo, por meio do 
Decreto no 41 .166, de 2000. A existência de lei coincidente com a 
matéria em estudo, o que por si só poderia obstar a regular tramitação 
da proposição, não foi mencionada pela Comissão de Constituição e 
Justiça, em sua análise preliminar. 

Ponderamos, entretanto, que a situação aqui configurada ilustra 
claramente as dificuldades de se trabalhar de forma coerente a 
inserção de nova legislação no ordenamento jurídico vigente no 
Estado, cada vez mais caótico e assistemático. Com relação à 
inclusão de conteúdos curriculares, especificamente, há uma profusão 
de iniciativas legais totalmente descoordenadas entre si, o que 
contribui para tornar ainda mais confusa a já intrincada legislação 
educacional, sem que o objetivo que motivou o parlamentar a 
apresentar a proposição seja de fato atingido. Não é sem razão que a 
grande maioria das normas que tratam da criação de conteúdos 
curriculares, programas e atividades nas escolas não são aplicadas, 
permanecendo sem regulamentação e completamente alijadas da 
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dinâmica do processo educacional. 

Dessa forma, o razoável volume de normas e propos1çoes 
legislativas que tratam do tema e a ausência de padronização 
terminológica para a abordagem legal de conteúdos curriculares 
dificulta, às vezes, uma identificação pormenorizada de normas de 
conteúdo similar. Por outro lado, é necessário que, ao propor 
alterações e inclusões curriculares, leve-se em conta não apenas a 
importância que encerra o teor da proposição em si, mas também: as 
normas existentes, que tratam de matérias correlatas ou cuja temática 
se relaciona intrinsecamente com a que se pretende instituir; a 
organização racional do tempo escolar, como será possível para as 
escolas desenvolver os conteúdos e programas fixados nas diretrizes 
e nos parâmetros nacionais, complementar a parte diversificada do 
currículo por sua própria iniciativa e ainda colocar-se 
permanentemente abertas à infinidade de novas implementações em 
suas atividades, que vêm vertical e isoladamente por via legal, 
ignorando seu contexto de funcionamento; a eficácia da lei como 
instrumento de implementação de atividades pedagógicas. A Lei de 
Diretrizes e Bases consagra a autonomia político-pedagógica da 
escola como um dos princípios basilares para a democratização do 
processo educacional. Nessa perspectiva, é recomendável que a 
escola tenha a prerrogativa de complementar a grade curricular 
conforme as demandas da comunidade local. 

Em suma, entendemos que a proposição, além de não constituir 
inovação no mundo jurídico, em razão da existência de lei que trata de 
mesmo conteúdo, não atende aos requisitos de conveniência e 
oportunidade que devem nortear esta análise de mérito. 

Conclusão 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela rejeição do Projeto de Lei no 

188/2003, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria 

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 354/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em exame, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
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resultante do desarquivamento do Projeto de Lei no 1.808/2001 , 
altera o art. 3° da Lei no 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. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda no 1, que apresentou, 
e vem agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 1 o 
turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto em estudo pretende suprimir as exigências contidas nos 

incisos 11 e 111 do art. 3° da Lei n° 13.458, de 12/1/2000, para 
recebimento, pelos municípios, das parcelas do salário-educação. 
Tais incisos condicionam os repasses ao cumprimento dos 
dispositivos constitucionais e legais que determinam a destinação de 
percentual dos recursos aplicados na educação, conforme previsto no 
art. 212 da Constituição Federal , para o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
- FUNDEF. 

Alega o autor que constituem transferências obrigatórias, porquanto 
determinadas por lei , os repasses da quota estadual do salário-
educação - QESE - devidos aos municípios, não podendo ser 
conferido a estes o tratamento dado pela Lei Complementar Federal 
n° 101 , de 2000, às transferências voluntárias. A Comissão de 
Constituição e Justiça, em seu parecer, endossou a tese, efetuando 
os ajustes técnicos necessários, por meio da Emenda n° 1. 

A nosso ver, tem razão o autor e a Comissão que efetuou a análise 
preliminar quanto ao fato de que a parcela da QESE distribuída aos 
municípios, decorrente do número de matrículas da rede municipal, 
constitui transferência obrigatória, determinada pela Lei Federal n° 
9.766, de 18/12/98, que fixa que pelo menos 50% da QESE será 
proporcionalmente repartida entre Estado e municípios, conforme o 
número de matrículas das respectivas redes. 

Porém, cumprida a exigência mínima da lei federal, cabe aos 
Estados definir a forma de distribuição dos outros 50% da QESE. A 
Lei no 13.458, de 2000, determina que a distribuição dessa parcela 
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ocorrerá da seguinte forma: "30% (trinta por cento) para livre 
destinação pelo Estado e para programas voltados para o ensino 
fundamental" (inciso 11 do art. 1 °); "20% (vinte por cento) para 
programas comuns às redes estadual e municipal de ensino" (inciso 111 
do art. 1 °). Os recursos referentes ao inciso 111 são repassados aos 
municípios por meio da formalização de convênios. Tal dispositivo não 
obriga o repasse a todos os municípios indistintamente nem determina 
qual o montante a ser aplicado exclusivamente na rede municipal, 
remetendo à resolução a definição dos critérios para aplicação dos 
recursos. Esta, a razão de ser voluntária a transferência dos recursos 
referentes aos 20% da QESE definidos no inciso 111 do art. 1°. 

Não obstante discordarmos nesse ponto da análise da Comissão de 
Constituição e Justiça, acreditamos ser mais sensato neste momento 
manter o que foi definido na análise preliminar. O Projeto de Lei 
Federal n° 475/2003, apresentado no Senado, altera a forma de 
distribuição dos recursos do salário-educação, determinando a 
distribuição integral do montante de 2/3 da QESE conforme o número 
de matrículas das redes estadual e municipal. Acabaria, assim, a 
discricionariedade do Estado para aplicação dos outros 50% dos 
recursos, de distribuição não obrigatória. O projeto foi encaminhado à 
sanção presidencial em 19/11 /2003 e muito provavelmente tornar-se-á 
lei. 

Dessa forma, a mudança promovida pelo projeto em análise estaria 
em plena consonância com as futuras modificações a serem 
implementadas na distribuição dos recursos da QESE. 

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

354/2003 no 1 o turno, com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria 

Resende- Dalmo Ribeiro Silva- Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 378/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em apreço origina-se do Projeto de Lei n° 353/99, 
desarquivado a requerimento do seu autor, Deputado Ermano Batista. 
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Seu objetivo é isentar, das taxas de inscrição nos processos 
seletivos das universidades estaduais, os alunos egressos da rede 
pública. 

Publicada, foi a matéria enviada, preliminarmente, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que opinou por sua constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo no 1. que 
apresentou. 

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno, 
cabe-nos emitir parecer quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 
É evidente o alcance social da norma proposta no projeto de lei sob 

análise, por garantir o acesso de maior número de pessoas ao ensino 
superior, o que lhes possibilitará o aperfeiçoamento de suas 
habilidades e a capacitação técnica necessária para competir no 
mundo globalizado em que vivemos. 

A Constituição da República trata da educação em vários 
dispositivos, alguns dos quais com fortes argumentos para justificar a 
isenção pretendida. Conforme o seu art. 205, "a educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho". Já no art. 206, IV, estabelece que o 
ensino será ministrado com base no princípio da gratuidade do ensino 
público em estabelecimentos oficiais. Essa gratuidade pode encontrar, 
ainda, amparo legal na obrigatoriedade, estabelecida no art. 212, de a 
União aplicar, anualmente, "nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino". 

Convém salientar que a autonomia didático-científica, administrativa 
e de gestão financeira e patrimonial assegurada às universidades no 
art. 207 da Constituição da República não a exime da observância das 
leis. Nesse sentido, vários julgamentos do colendo Superior Tribunal 
Federal têm orientado que a autonomia da universidade não a coloca 
acima das leis, nem independente em relação à administração 
pública. 

Sanados os vícios de natureza constitucional do projeto original pelo 
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Substitutivo no 1 , apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, a proposição deve continuar sua tramitação normal, já que 
seus méritos são evidentes. 

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

378/2003, no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende - Dalmo 

Ribeiro Silva- Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 611 /2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Gustavo Valadares, 
assegura aos cidadãos da terceira idade acesso gratuito a eventos 
culturais e desportivos organizados, produzidos, co-produzidos, 
patrocinados ou co-patrocinados pela administração direta e indireta 
do Estado. 

O projeto foi encaminhado ao exame preliminar da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade com a Emenda no 1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A questão do idoso é de tal forma palpitante que a Comissão de 

Constituição e Justiça, além de realizar o exame preliminar da matéria 
quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, antecipou-
se e acrescentou uma análise relativa ao mérito da proposição. Com 
efeito, esse tema é de interesse geral, suscitando uma tomada de 
posição dos que meditam sobre ele, pois todos seremos idosos um 
dia - caso tenhamos condições de envelhecer bem, tanto física como 
emocionalmente. 

Concordamos com os argumentos de mérito, favoráveis ao projeto, 
apresentados pela Comissão de Constituição e Justiça, em particular 
quanto à afirmação de que "é preciso ficar claro que a vulnerabilidade 
dos idosos não está associada apenas ao plano econômico. Vai muito 
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além e se relaciona, sobretudo, a aspectos de natureza afetiva. 
( ... ) Depois de anos de labuta, a falta do que fazer e as limitações 
físicas que o tempo impõe são fatores que minam o bem-estar 
emocional do idoso. ( ... ) Talvez por isso muitas pessoas idosas 
acabem mergulhando num profundo saudosismo, numa tentativa de 
reviver a realidade ou os sonhos da juventude". 

No entanto, gostaríamos de ir além, ressaltando a importância do 
projeto e das demais iniciativas legais que visam ao bem-estar do 
idoso, sob um foco mais amplo, qual seja, o da necessidade de 
inclusão social das pessoas de idade mais avançada. 

O idoso possui "status" de cidadão. Deveria, portanto, ser atendido 
por todos os instrumentos que asseguram dignidade humana aos 
brasileiros, sem distinção. No entanto, a realidade é que nem sempre 
o idoso é tratado como cidadão. Diante disso, os legisladores têm de 
fazer constar de seu rol de preocupações a edição de normas 
capazes de conduzir à proteção dos mais velhos e à sua aceitação 
comunitária. Torna-se explícita a necessidade de ações educativas, 
que possibilitem à sociedade enxergar no idoso um cidadão a ser 
respeitado, dotado de sabedoria- quando não por estudo, pelo menos 
pela experiência de vida-, pois é bíblico que "a profusão de dias gera 
o entendimento". Se o respeito pelos mais velhos não é espontâneo 
na sociedade, medidas devem ser adotadas para que se estabeleça 
uma mudança de perspectiva. Assim, o reconhecimento primário de 
direitos de preferência para o idoso nos atos da vida prática constitui 
instrumento eficaz para a sua inserção na vida social. A proposição 
em análise pretende, justamente, criar uma medida com esse objetivo. 

A Daizy Maria de Andrade Costa Pereira, em sua acurada 
abordagem do tema, cita Flávio da Silva Fernandes, que tão bem 
preleciona: 

"Seja qual for a ótica em que se discuta acerca do envelhecimento e 
da velhice, é preciso entender que têm de ser respeitados os direitos 
intangíveis, quer dizer, aspectos inatacáveis e até intocáveis: 
tratamento eqüitativo, que gera direito à igualdade, direito à autonomia 
e direito à dignidade. Os direitos de preferência devem representar 
uma compensação pelas perdas e limitações por que passam as 
pessoas ao envelhecer, em particular nos aspectos físicos e 
psicológicos". 
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O reconhecimento desses direitos dos cidadãos que 

envelhecem é recente e advém de três fatores primordiais: as 
transformações sociais, a expansão demográfica e a consideração de 
que a saúde dos indivíduos é afetada no curso dos anos. As 
estatrsticas continuam apontando para uma elevação da estimativa de 
vida e para o conseqüente envelhecimento da população brasileira. 
Essas constatações fazem desaparecer a imagem de que o Brasil é 
um país jovem. Segundo relatórios da ONU, a quantidade de pessoas 
com mais de 60 anos totaliza 20% em países europeus. Para o Brasil , 
a previsão é de uma porcentagem de 12% em 2020. Essa proporção 
tenderá a aumentar consideravelmente, caso a grande maioria das 
pessoas tenha condições de envelhecer com dignidade. 

O envelhecimento demográfico progressivo associa-se assim à 
grandeza e à universalidade da causa do idoso, o que justifica, de 
plano, propostas legislativas que diminuam os fatores que excluem o 
idoso da plenitude da vida social. 

A Constituição Cidadã de 1988 inaugurou, na le'gislação brasileira, a 
proteção ao idoso. Desde então, os legisladores, tanto nos planos 
federal e estadual quanto no municipal, não têm economizado 
energias na busca de justiça para a pessoa de idade avançada. Pela 
interdisciplinaridade do assunto, as determinações legais se 
dispersaram em inúmeros instrumentos normativos. 

Celeste Taques Bittencourt Barroso, responsável pela compilação 
da legislação referente ao idoso em nosso País desde 1917, editada 
pelo Ministério da Justiça, esclarece que neste ano de 2003, 
finalmente, após mais de seis anos de discussões no Congresso 
Nacional, foi sancionada a Lei Federal n° 1 O. 7 41 , de 1°/1 0/2003, que 
dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Confira sua análise: "O Estatuto 
consolida as disposições legais que regulam direitos, a começar pelo 
direito à vida. Assegura ao idoso todas as oportunidades e facilidades 
para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. Confirma o envelhecimento como um direito 
personalíssimo e sua proteção como um direito social. Acolhe os 
direitos de preferência concedidos ao idoso pela legislação vigente, 
como por exemplo a gratuidade nos transportes coletivos urbanos, 
assegurando a sua prioridade no embarque; o desconto de pelo 
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menos 50% nos ingressos em cinema, teatro e espetáculos, bem 
como acesso preferencial aos respectivos locais. Dispõe sobre 
vantagens, deveres, responsabilidade, define medidas de proteção no 
âmbito civil e penal às pessoas que têm idade igual ou superior a 
sessenta anos, início da chamada 'Terceira Idade"'. 

O estudo detalhado de legislação vigente nos faz concordar com as 
palavras da especialista. Especificamente quanto à possibilidade de 
se oferecer gratuidade em espetáculos, observa-se que a Lei Federal 
n° 8.842, de 4/1/94, que institui a Política Nacional do Idoso, determina 
o oferecimento de ingressos a preços reduzidos, em âmbito nacional. 
Na mesma seara, a Lei n° 12.666, de 4/ 11 /97, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Amparo ao Idoso, também determina o 
oferecimento de ingresso a preço reduzido. Por sua vez, o recém-
aprovado Estatuto do Idoso (Lei Federal no 1 O. 7 41 , de 2003) assim 
dispõe, em seu art. 23: "A participação dos idosos em atividades 
culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo 
menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais , 
esportivos e de lazer". 

Não obstante a ênfase nos "preços reduzidos" ou "descontos", 
somos favoráveis à gratuidade pretendida pelo projeto, devido ao fato 
de a proposição centrar-se em eventos em que há participação do 
Estado. 

Destaque-se ainda que, desta forma, será adotada uma postura 
harmônica em relação à Lei Municipal no 7.954, de 8/3/2000, do 
Município de Belo Horizonte, que dispõe sobre a gratuidade do acesso 
de idosos a cinemas, cineclubes, eventos esportivos, teatros 
municipais, parques de diversão e espetáculos circenses instalados 
em próprio público municipal. 

No que concerne à questão de qual seria a idade mínima para o 
benefício da gratuidade de ingresso, discordamos da interpretação 
dada pela Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu de "fazer 
uma pequena correção no texto do projeto, a fim de conceder o 
benefício somente aos cidadãos que contem, no mínimo, 65 anos, 
pois é a partir dessa idade que se considera que o indivíduo entra na 
chamada 'terceira idade"'. A Lei Federal no 8.842, de 1994 (Política 
Nacional do Idoso) estabelece, em seu art. 2°: "Considera-se idoso, 
para os efeitos desta lei , a pessoa maior de sessenta anos de idade". 
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Ao mesmo tempo, a Lei Federal n° 10.741 , de 2003 (Estatuto do 
Idoso), assim dispõe, em seu art. 1°: "É instituído o Estatuto do Idoso. 
destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos" (gritos nossos). 

O que pode ter gerado a interpretação de que a terceira idade se 
iniciaria aos 65 anos talvez seja o fato de que alguns benefícios foram 
fixados para idosos a partir de 65 anos, em particular aqueles 
relacionados com a destinação de recursos orçamentários. É o caso, 
por exemplo, do Benefício de Prestação Continuada - BPC - de um 
salário mínimo mensal, assegurado aos idosos que não possuam 
meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua 
família. O BPC foi concedido inicialmente para pessoas com 70 anos 
ou mais, nas condições estabelecidas pela Lei Orgânica da 
Assistência Social - LOAS (Lei Federal no 8.742, de 7/12/93), em seu 
art. 20. Posteriormente, a Lei Federal no 9.720, de 30/11 /98, ao dar 
nova redação ao citado artigo, reduziu a idade para 67 anos. A partir 
de 3/ 1/2004, devido à aprovação do Estatuto do Idoso (Lei Federal no 
10.741 , de 2003- art. 34), a idade limite ficará reduzida para 65 anos, 
nas condições já estabelecidas pela LOAS. 

Da mesma maneira, a gratuidade dos transportes coletivos públicos 
urbanos e semi-urbanos é assegurada aos idosos maiores de 65 
anos. Mesmo assim, quanto ao transporte, o Estatuto do Idoso (§ 3° 
do art. 39) estabelece que, "no caso das pessoas compreendidas na 
faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local 
dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de 
transporte previstos no 'caput' deste artigo". 

Como se verifica, à exceção do caso de alguns benefícios 
específicos, as normas legais em geral identificam como idoso o 
cidadão com idade a partir de 60 anos. Outro dado relevante é que a 
Lei Municipal n° 7 .954/2000, de Belo Horizonte, que concede ao idoso 
ingressos gratuitos para eventos culturais e esportivos, assegura a 
gratuidade a maiores de 60 anos. Assim, apesar de ser possível ao 
Plenário desta Casa determinar que a gratuidade pretendida pelo 
projeto beneficie apenas os idosos com mais de 65 anos, não é 
razoável que isso seja feito com o argumento de que a "terceira idade" 
se inicia aos 65 anos. Em nossa opinião, deve permanecer a idade de 
60 anos, por se harmonizar com os princípios gerais que norteiam a 
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defesa do bem-estar social do idoso. Diante disso, opinamos pela 
rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Ao darmos nosso parecer pela aprovação do projeto, reafirmamos 
sua importância. Consideramos, entretanto, indispensável a 
regulamentação da lei pelo Poder Executivo, motivo pelo qual 
apresentamos a Emenda n o 2 . 

Ao finalizarmos estas considerações, sugerimos à Comissão de 
Redação Final que altere a redação da ementa do projeto, de forma a 
substituir a expressão "cidadão da terceira idade" por "idoso". 
Sugerimos também seja substituído o conetivo "e" pelo conetivo "ou", 
na redação do art. 1°, para que se evitem ambigüidades. Conforme 
dispõe o Decreto Federal no 4.716, de 28/3/2002, devem-se "utilizar as 
conjunções "e" ou "ou", conforme a seqüência de dispositivos seja, 
respectivamente, cumulativa ou disjuntiva.". No caso em questão, 
s.m.j. , ao falar em "administração direta e indireta", entendemos ser 
necessária a mudança da conjunção para que não se gere uma idéia 
cumulativa, ou seja, a gratuidade de ingresso deve ser garantida para 
eventos patrocinados por uma ou outra esfera administrativa do 
Estado. 

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

611 /2003 com a Emenda n° 2 a seguir apresentada, e pela rejeição da 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA No 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . . - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 

noventa dias.". 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Ana 

Maria Resende - Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 81 2/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Luiz Fernando Faria, 
altera a redação do art. 1 o da Lei n° 2.953, de 16/11 /63, que institui o 
Dia de Santos Dumont, a ser comemorado em 23 de outubro. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
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de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para 
receber parecer de 1 o turno, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A aproximação das celebrações do centenário do vôo realizado pelo 

14 Bis na França suscita a apresentação do projeto de lei que 
pretende homenagear seu inventor. 

Santos Dumont, o primeiro aeronauta a utilizar motor movido a 
petróleo, foi o ganhador do prêmio de 3.000 francos pelo vôo nivelado 
de mais de 25m, em presença de uma multidão e de representantes 
do Aeroclube de França. O 14 Bis rolou por 1OOm e levantou vôo, 
percorrendo 60m em 7s. 

Santos Dumont tornou-se mito na Paris do início do século XX, não 
só por seus feitos como por sua generosidade. Em 1903, ele doou 
metade do prêmio conseguido com o Dirigível no 6, de 33m de 
comprimento, ao circundar a Torre Eiffel em tempo máximo de 30s, 
sem tocar o solo ao longo do percurso. Metade dessa verdadeira 
fortuna, à época, foi destinada a seus técnicos, e a outra metade, à 
caixa de penhores, para que as pessoas pudessem resgatar seus 
bens. 

Consta da biografia de Santos Dumont, a respeito dos dias que se 
seguiram à sua premiação, em 1903: "Sua glória chegou ao zênite: 
uma irradiação mundial. ( ... ) Santos se tornou uma coqueluche de 
Paris. Era um ídolo, glorificado de todas as maneiras: cartões-postais , 
fotografias , souvenirs; todas as lojas de Paris se inspiraram no 
brasileiro e no seu dirigível para vender''. A imprensa se ocupava de 
sua vida. O aeronauta tornou-se figura requisitada em salões e 
jantares finos. Seus chapéus e ternos viraram moda. 

Amigo de Cartier, encomendou-lhe um relógio mais fácil de usar que 
o de bolso. Em 1904, surgiu o aparelho de pulso, com pulseira de 
couro, que o relojoeiro denominou Santos e é reproduzido e vendido 
até hoje com sucesso. 

Reconhecido em todo o mundo, foi homenageado por Edison, 
considerado por ele o maior inventor dos tempos modernos. Dumont 
foi para Edison o "Bandeirante dos Ares", conforme consta do livro "O 
que Eu Vi, o que Nós Veremos", de autoria de Santos Dumont. 
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Durante toda a década de 1 O e o início da seguinte, Dumont 

defendeu a importância da aviação no estreitamento das relações 
comerciais entre as nações. Ele nunca pensou em iniciar uma 
indústria. Incentivava outros inventores a produzir seu invento, 
colocando à disposição do público planos, desenhos, detalhes de 
construção e patentes, pois era seu desejo propagar a locomoção 
aérea. 

Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont se 
decepcionou com o uso bélico do avião, a ponto de ter a saúde 
prejudicada. Para ele, o avião deveria servir para unir as pessoas, 
como meio de transporte e mesmo como lazer, como ele próprio havia 
demonstrado, ao deslocar-se em suas aeronaves em Paris, para 
assistir à ópera ou visitar amigos. 

No dia 4n/36, por meio da Lei Federal no 218, o Presidente da 
República instituiu o Dia do Aviador, a ser comemorado todos os anos 
no dia 23 de outubro, como exaltação a Santos Dumont, que realizou, 
nesse dia, o primeiro vôo oficial em aparelho mais pesado que o ar. 

Pela Lei Federal no 165, de 5/12/47, Dumont foi feito Patrono da 
Aeronáutica. Foi-lhe conferida, em 22/9/59, a patente honorária de 
Marechal-do-Ar. Em 19/10/1901 , ano comemorativo dos 70 anos de 
seu memorável vôo em torno da Torre Eiffel, foi ele declarado Patrono 
da Força Aérea Brasileira. 

A história de Alberto Santos Dumont confunde-se com a conquista 
dos ares. Voar pelos céus foi um sonho do homem. São prova disso 
as figuras míticas da Antigüidade, como Dédalo e Ícaro na Grécia 
Antiga, Mercúrio na mitologia romana, Thor para os povos nórdicos. O 
homem já havia conquistado terras e águas, mas os céus eram 
espaço reservado aos pássaros. 

Santos Dumont, inventor nato, obstinado, corajoso, mudou o rumo 
da história. Por isso faz parte da galeria dos pioneiros dos grandes 
feitos da humanidade. 

Os irmãos Wright , nos Estados Unidos, também se dedicaram à 
conquista dos ares. Em 17/12/1903, utilizaram-se de uma catapulta 
rudimentar, com uso de um plano inclinado, para lançar em vôo seu 
biplano, que deu um salto de 40m. Santos Dumont, por sua vez, 
construiu uma aeronave mais pesada que o ar, que levantou vôo por 
seus próprios meios, isto é, sem uso de instrumentos externos. Além 
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do mais, o feito de Dumont foi acompanhado pelo público, pela 
imprensa, por comissão científica, o que não ocorreu com os 
pesquisadores americanos. 

Sem dúvida, nosso aeronauta, homenaj;jeado em Paris com um 
busto, merece o título de Pai da Aviação. E justo que o art. 1 o da Lei 
no 2.953 passe a adotar essa expressão. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

812/03, no 1 o turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ana Maria 

Resende - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 850/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em 
epígrafe altera o art. 1 o da Lei no 13.722, de 2000, que dispõe sobre o 
pagamento de militares, de servidores públicos e de pensionistas do 
Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/6/2003, o projeto foi 
encaminhado 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, 111 , "a", do 
Regimento Interno. 

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

Agora passamos ao exame do mérito da proposição, fundamentado 
nos termos que se seguem. 

Fundamentação 
A Lei no 13.722, de 2000, permite aos militares, aos servidores 

públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas da administração direta 
e indireta do Estado optar pelo recebimento de vencimentos integrais, 
remuneração, proventos e pensões por intermédio de cooperativa de 
economia e crédito mútuo, constituída de acordo com a Lei Federal n° 
5. 764, de 16/12171 , ou de instituição bancária que integre o sistema 
financeiro nacional. 
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Segundo a lei citada, o recebimento de vencimento, 

remuneração, proventos e pensões se fará mediante a apresentação 
de 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. 

Afora as cooperativas previstas na referida lei , a proposição em 
exame pretende incluir outras cooperativas de crédito, inclusive as de 
crédito rural , para os fins a que se destina. 

Cumpre ressaltar, conforme foi observado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que, de acordo com as novas regras 
estabelecidas pelo Banco Central , notadamente a Resolução no 3.1 06, 
de 25/6/2003, a área de atuação das cooperativas de crédito poderá 
ser ampliada, de modo que uma cooperativa de crédito constituída 
para exercer atividades relacionadas à área rural poderá assumir 
outra atividade, de natureza industrial ou comercial , por exemplo, 
desde que sejam atendidos todos os requisitos estabelecidos no 
regulamento. Por essa razão, a Emenda n° 1, de autoria da citada 
Comissão, adequou os termos do projeto à legislação vigente, visto 
que a expressão "cooperativas de crédito" é bastante para classificar 
tanto as cooperativas de crédito rural quanto as demais. 

É necessário destacar que, de acordo com as novas regras, a 
ampliação da área de atuação das cooperativas de crédito está 
condicionada ao cumprimento de vários requisitos, para que possa ser 
feita a alteração estatutária da instituição. 

Vê-se, portanto, que a inclusão de outras cooperativas no sistema 
de pagamento dos militares, dos servidores públicos e dos pensionista 
do Estado já está prevista nas normas ditadas pelo Banco Central. 

Com efeito, como sociedades integradas por pessoas com forma e 
natureza jurídica próprias, de natureza civil , as cooperativas são 
constituídas para prestar serviços aos associados. Distinguem-se das 
demais sociedades na medida em que valorizam os associados em 
detrimento do capital. O direcionamento dos recursos financeiros do 
Estado para as cooperativas integradas por servidores estaduais 
representará para os cofres públicos uma diminuição no custo das 
operações de prestação de serviço e maior retorno para os 
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cooperados, sócios-cotistas das cooperativas. Ademais, a 
prestação de serviço no regime cooperativista proporciona tarifas e 
taxas mais acessíveis e módicas do que as praticadas pelas 
instituições bancárias. 

Por outro lado, julgamos necessário aprimorar o texto da Emenda n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça, apresentando, ao final, a 
Emenda no 2. Também objetivando aprimorar o texto da proposição, 
apresentamos, ainda, a Emenda n° 3. 

Em face do exposto, apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 850/2003 com 
a Emenda n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas n°s 2 e 3, apresentadas a seguir. 

EMENDA N° 2 
Suprima-se, no final do "caput" do art. 1°, a que se refere a Emenda 

no 1, a seguinte expressão: 
" ... nos termos do disposto no inciso I do art. 192 da Constituição da 

República.". 
EMENDA N° 3 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. O art. 1° da Lei n° 13.722, de 20 de outubro de 2000, fica 

acrescido do seguinte § 2°: 
§ 2° - Em razão de interesse público devidamente justificado, a 

administração pública poderá, observadas as normas relativas ao 
procedimento licitatório e os contratos firmados, deixar de conferir a 
opção a que se refere este artigo.". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio 

Avelar- Leonardo Quintão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 875/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Gilberto Abramo, 
estabelece condições para as instituições particulares de ensino 
fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais. 

O projeto foi encaminhado ao exame preliminar da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, 
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Vem agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei no 875/2003 objetiva garantir aos alunos do sistema 

estadual de ensino o direito de receber o certificado de conclusão de 
curso e de participar das cerimônias de formatura, mesmo que 
inadimplentes. 

A lei que regulamenta a matéria (Lei Federal no 9.870, de 23/11 /99, 
que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras 
providências) sofreu modificações em decorrência da Medida 
Provisória no 2.173-24, de 23/8/2001 . Embora a lei tenha melhorado 
os conflitos entre escolas particulares e alunos ou seus responsáveis , 
ainda existem inúmeros problemas. Segundo analistas econômicos, a 
citada medida provisória, ao determinar que o de'sligamento do aluno 
por inadimplência somente poderá ocorrer no final do ano letivo, 
contribuiu para aumentar o problema, que tem levado ao fechamento 
de muitos estabelecimentos de ensino. 

Segundo pesquisa da "Folha de S. Paulo" entre as dez maiores 
universidades privadas, o índice de inadimplência de algumas 
instituições subiu de 15%, no segundo semestre de 2002, para até 
30% no primeiro semestre de 2003. Além da inadimplência, a evasão 
por motivos econômicos é também surpreendente. 

Outro aspecto a ser considerado é que tanto a Lei Federal n° 9.870 
como a Medida Provisória n° 2.173-24 apresentam uma séria lacuna 
quanto a uma instância que concilie os conflitos entre as partes, não 
deixando outro caminho que não seja a decisão judicial, em tese a 
última instância a ser acionada. 

Para tentar sanar as principais questões, encontra-se em tramitação 
na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 341 /2003, apresentado 
pelo Deputado Federal Paes Landim. A proposição, que revoga a 
citada medida provisória, traz algumas modificações relevantes, como 
o dispositivo que determina o desligamento efetivo do aluno por 
inadimplência somente ao final do semestre letivo, assegurada a 
expedição de documento de transferência, conforme previsto na 
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legislação de ensino. 

Se a situação é difícil para as entidades educacionais, que precisam 
cortar gastos e encontrar alternativas para cobrir o rombo provocado 
pelo aumento da inadimplência e da evasão, mais terrível é a situação 
do aluno que é obrigado a abandonar os estudos por motivos 
econômico-financeiros. 

A citada legislação federal em vigor determina medidas de proteção 
a crianças, adolescentes e jovens em situação de inadimplência, ao 
vedar a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos 
escolares ou a aplicação de quaisquer outras "penalidades 
pedagógicas" por motivo de inadimplemento. A expressão "penalidade 
pedagógica", embora, s.m.j., conceitual e vernacularmente 
inadequada para o caso (uma vez que pedagógico refere-se a 
pedagogia, ciência ou teoria da educação}, é entendida por analistas 
do PROCON como suspensão de provas, retenção de documentos, 
impedimento de freqüência às aulas, exposição do nome de alunos ou 
responsáveis em lista de devedores etc. 

Diante disso, a proposta do parlamentar mineiro, que segue essa 
filosofia de proteção aos direitos do educando, presente na legislação 
federal vigente e no projeto de lei em andamento na Câmara dos 
Deputados, apresenta-se como de destacada relevância. Reforçando 
a importância da medida que se pretende implementar, cita-se como 
exemplo recente decisão judicial peremptória (REO 96.01.221328-
?MG, de 2001 ): "Não pode ser impedido de prestar provas finais e 
participar das solenidades de formatura o estudante de curso superior 
que se encontra, no juízo competente, questionando valores de 
mensalidades escolares". 

Evidentemente, não se trata de estimular a inadimplência. Para 
tanto, a proposta de lei sob análise determina a necessidade de um 
acordo para quitação da dívida. 

O Substitutivo n° 1 , da Comissão de Constituição e Justiça, faz um 
ajuste jurídico-formal ao projeto apresentado, especialmente no que 
concerne à negociação da dívida. Concordamos com o substitutivo, 
encarecendo a necessidade de se acrescentar a expressão 
"certificado". Utilizar-se exclusivamente o termo "diploma" certamente 
ocasionará interpretações restritivas, impedindo a perfeita eficácia do 
dispositivo pretendido pela proposição. 
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Há modalidades de cursos seqüenc1a1s que conferem 

certificado, e não diploma, a seus concluintes. Os cursos de 
especialização (ou pós-graduação "lato sensu") e os de extensão 
também concedem certificado. Por isso, sem a necessidade de 
argumentar quanto à questão do ensino médio, verifica-se quão 
imprescindível é a modificação a ser introduzida pela Emenda no 1. 

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

875/2003 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição 
e Justiça, com a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Substitua-se, no "caput" do art. 1 o e no parágrafo umco do 

Substitutivo n° 1, a expressão "diploma de conclusão do curso" por 
"certificado ou diploma de conclusão do curso" . 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Ana Maria Resende -

Leonídio Bouças- Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 998/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em tela visa 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga área 
remanescente do imóvel que especifica. 

A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição 
e Justiça, que perdeu prazo para emitir parecer. Cabe agora a esta 
Comissão analisá-la no âmbito de sua competência, conforme o 
disposto no art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição sob comento de dar autorização legislativa para 

que o Poder Executivo possa transferir o domínio de bem imóvel 
público ao patrimônio do Município de Caratinga, autorização essa 
determinada por preceitos de natureza constitucional e administrativa, 
especialmente pelo § 2° do art. 105 da Lei Federal no 4.320, de 
17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 
Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

De acordo com os termos do projeto de lei em questão, o bem a que 
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se refere é remanescente de área maior, mede 14.1 06,38m2 e 
está localizado no perímetro urbano do município. Em parte do imóvel, 
já se encontra edificada a Escola Estadual José Augusto Ferreira, e, 
nas áreas remanescentes, com a transmissão de domínio, o ente 
municipal poderá desenvolver política habitacional para famílias de 
baixa renda. 

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos 
ponderar que a proposta contida no projeto de lei em exame não 
ocasiona aumento de despesa nem incremento de receita nas contas 
públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento estadual. 
Embora o negócio jurídico proposto represente uma redução no ativo 
permanente do balanço patrimonial do Estado, salientamos que as 
alienações em forma de doação não necessitam de previsão na lei 
orçamentária. 

Não encontramos, portanto, óbice do ponto de vista financeiro e 
orçamentário à aprovação deste projeto de lei. 

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

998/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - José 

Henrique - Chico Simões - Doutor Viana - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.080/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo alterar a Lei no 12.426, de 27/12/96, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer 
Bens ou Direitos - ITCD. 

Distribuída a proposição à Comissão de Constituição e Justiça, esta 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, em virtude de requerimento apresentado pelo 
Deputado Rogério Correia, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que opinou por sua 
aprovação. 

Posteriormente, atendendo a requerimento do Deputado Rogério 
Correia, a proposição foi encaminhada à Comissão de Administração 
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Pública, que opinou por sua aprovação na forma original. 

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

Durante a discussão foram apresentadas sugestões de emendas 
sem que houvesse concordância deste relator. Entretanto, após 
estudo mais aprofundado da matéria, este relator apresenta nova 
redação para o Substitutivo no 1, no final deste parecer, abrangendo 
alterações que aprimoram o projeto. 

Fundamentação 
A proposição em comento, entre outras medidas, pretende alterar as 

alfquotas do Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, previstas na Lei n° 12.426, de 
27/12/96. 

Por meio da Mensagem no 1 06/2003, o Governador do Estado alega 
que o projeto pretende aprimorar o regime tributário desse imposto no 
Estado em razão da realidade constatada nos demais Estados. A 
arrecadação desse tributo em Minas Gerais é muito inferior quando 
comparada à de outras unidades da Federação. 

As alterações propostas têm a finalidade de redefinir as alíquotas do 
ITCD, distinguindo as hipóteses de "causa-mortis" daquelas relativas à 
doação. 

Desse modo, são estabelecidas novas faixas de incidência do 
imposto, e também é alterada sua base de cálculo, que passa a ter 
como parâmetro de referência a Unidade Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UFEMG - para evolução da alfquota e restabelecimento do 
padrão monetário da cobrança. 

O projeto estipula critérios para verificação do valor patrimonial dos 
bens sujeitos a inventário ou doação, para fins de cálculo do imposto 
respectivo, possibilitando ao contribuinte interpor recurso, quando este 
discordar do valor da base de cálculo apurado pela Fazenda Pública. 

A arrecadação do ITCD em Minas Gerais não condiz com o 
potencial do Estado. Estados com população e movimento econômico 
inferiores aos de Minas Gerais têm arrecadação de ITCD superior, 
conforme demonstram os quadros a seguir. 

ITCD - Arrecadação de 1997 a 2002 
• - A Tabela de Arrecadação foi publicada na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 12.12.2003. 
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* - A Tabela da Arrecadação foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 12.12.2003. 

Fonte: Secretaria de Estadoda Fazenda 
Com o objetivo de aprimorar a matéria e consolidar a legislação 

existente, considerando-se que o projeto traz uma alteração 
substancial na lei atual , este relator apresenta o Substitutivo no 1 ao 
final deste parecer. 

O substitutivo apresentado aprimora a matéria, reduzindo a alíquota 
de transmissão por doação de bens no valor de até 90.000 UFEMGs 
de 2,5% para 2%. 

As modificações propostas alterando o Substitutivo no 1 
anteriormente lido na Comissão por este relator são as seguintes: dá 
melhor redação ao dispositivo que trata da isenção do ITCD na 
transmissão "causa mortis" de bens de uso pessoal que guarnecem as 
residências e utensílios agrícolas de uso manual; estende a isenção 
do ITCD incidente na transmissão de bens de uso pessoal que 
guarnecem as residências e utensflios agrícolas de uso manual para 
as transmissões por doação; amplia o limite de isenção na 
transmissão por doação de 4.000 para 10.000 UFEMGs; aumenta o 
percentual de desconto para pagamento do ITCD nas transmissões 
"causa mortis" de 15% para 20%. 

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

1.080/2003 no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir 
apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e 

Doação de Quaisquer Bens ou Direitos- ITCD. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Incidência 

Art. 1 o - O Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - incide: 

I - no ato em que ocorrer a transmissão da propriedade de bens ou 
direitos, por sucessão legítima ou testamentária; 
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11 - no ato em que ocorrer a transmissão de propriedade de bens 

e direitos, por meio de fideicomisso; 
111 - na doação a qualquer título, ainda que em adiantamento da 

legítima; 
IV - na ação de separação judicial ou de divórcio e na partilha de 

bens na união estável, incidindo o imposto apenas sobre o montante 
que exceder à meação; 

V - na desistência de herança ou legado com determinação do 
beneficiário; 

VI - na instituição ou extinção de usufruto não oneroso; 
VIl - no recebimento de quantias depositadas em contas bancárias 

de poupança ou em conta corrente em nome do "de cujus". 
§ 1 o - O imposto incide sobre a doação ou transmissão hereditária 

ou testamentária de bem imóvel situado em território do Estado e 
respectivos direitos, bem como sobre bens móveis, semoventes, 
títulos e créditos e direitos a eles relativos. 

§ 2° - O imposto incide sobre a doação se: 
I - o doador tiver domicílio no Estado, no caso de bens móveis; 
11 - o doador não tiver residência ou domicílio no País, e o donatário 

for domiciliado no Estado; 
111- os bens imóveis doados estiverem localizados no Estado. 
§ 3° - Para os efeitos deste artigo, considerar-se-á doação o ato ou 

fato em que o doador, por liberalidade, transmitir bens, vantagens ou 
direitos de seu patrimônio ao donatário, que os aceitará, expressa, 
tácita ou presumidamente, incluídas as doações efetuadas com 
encargos ou ônus. 

§ 4° - Nas transmissões não onerosas "causa mortis", ocorrerão 
tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros ou 
legatários. 

§ 5° - Nas transmissões decorrentes de doações, ocorrerão tantos 
fatos geradores distintos quantos forem os donatários do bem, título 
ou crédito, ou do direito transmitido. 

§ 6° - Considera-se também doação de bens e direitos os seguintes 
atos praticados em favor de pessoa sem capacidade financeira, 
inclusive quando se tratar de pessoa civilmente incapaz ou 
relativamente incapaz: 

I - a transmissão da propriedade plena ou da nua-propriedade; 
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11 -a instituição onerosa de usufruto. 

Capítulo 11 
Da Não-Incidência 

Art. 2° - O imposto não incide sobre as transmissões "causa mortis" 
e doações em que figurem como herdeiros, legatários ou donatários: 

I - a União, o Estado ou o município; 
li- os templos de qualquer culto; 
111 -os partidos políticos e suas fundações; 
IV - as entidades sindicais; 
V- as instituições de assistência social, as educacionais, culturais e 

esportivas, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei ; 
VI - as autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público. 
§ 1 o - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas 

nos incisos 111 a V, desde que estas: 
I - não distribuam nenhuma parcela de seu patrimônio ou de suas 

rendas a nenhum título; 
11 - apliquem integralmente no País os recursos destinados à 

manutenção de seus objetivos institucionais; 
111 - mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros 

revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas 

nos incisos 11 a VI , desde que os bens, direitos, títulos ou créditos 
sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais, 
observado, ainda, o disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - O imposto não incide sobre as transmissões "causa mortis" de 
valores não recebidos em vida pelo "de cujus", correspondentes a 
remuneração oriunda de relação de trabalho, bem como a 
rendimentos de aposentadoria e pensões. 

Capítulo 111 
Da Isenção 

Art. 3° - Fica isenta do imposto: 
I - a transmissão "causa mortis" de: 
a) imóvel residencial, urbano ou rural cujo valor não ultrapasse 

45.000 (quarenta e cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais- UFEMGs- e cujos familiares beneficiados nele residam e não 
tenham outro imóvel; 
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b) imóvel cujo valor não ultrapasse 20.000 (vinte mil) UFEMGs, 

desde que seja o único transmitido; 
c) roupa, utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e 

aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares; 
li- a transmissão por doação: 
a) cujo valor total não ultrapasse 10.000 (dez mil) UFEMGs; 
b) de bem imóvel doado pelo poder público a particular, no âmbito 

de programa habitacional destinado a pessoas de baixa renda ou em 
decorrência de calamidade pública. 

c) roupa e utensílio agrícola de uso manual, bem como móvel e 
aparelho de uso doméstico que guarneçam as residências familiares. 

§ 1 o - O regulamento disporá sobre a forma de comprovação dos 
valores indicados no "caput" deste artigo, para fins de reconhecimento 
das isenções. 

§ 2° - O valor da UFEMG deverá ser o vigente na data da avaliação. 
Capítulo IV 

Do Cálculo do Tributo 
Seção I 

Base de Cálculo 
Art. 4° - A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou 

direitos transmitidos, expressos em moeda corrente nacional e em seu 
equivalente em UFEMG. 

§ 1 o - Nos casos a seguir especificados, a base de cálculo do 
imposto é: 

I - 1/3 (um terço) do valor dos bens, na transmissão não onerosa do 
domínio útil ; 

11 - 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa 
do domínio direto; 

111 - 1/3 (um terço) do valor dos bens, na instituição do usufruto, por 
ato não oneroso, bem como no seu retorno ao nu-proprietário; 

IV- 2/3 (dois terços) do valor dos bens, na transmissão não onerosa 
da nua-propriedade. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei , considera-se valor venal o valor de 
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da 
avaliação ou da realização do ato ou contrato de doação, na forma 
que dispuser o regulamento. 

Art. 5° - Em se tratando de ações representativas do capital de 
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sociedade, a base de cálculo é determinada segundo a sua 
cotação média alcançada na Bolsa de Valores, na data da 
transmissão ou na imediatamente anterior, quando não houver pregão 
ou quando essas não tiverem sido negociadas naquele dia, 
regredindo-se, se for o caso, até o máximo de cento e oitenta dias. 

Parágrafo único - Nos casos em que a ação, a quota, a participação 
ou qualquer título representativo do capital de sociedade não forem 
objeto de negociação ou não tiverem sido negociados nos últimos 
cento e oitenta dias, admitir-se-á o respectivo valor patrimonial na data 
da transmissão. 

Art. 6° - O valor da base de cálculo não será inferior, em se tratando 
de imóvel: 

I - urbano ou direito a ele relativo , ao fixado para o lançamento do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- IPTU -; 

11 - rural ou direito a ele relativo, ao valor total do imóvel declarado 
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural- ITR. 

Parágrafo único - Constatado que o valor utilizado para lançamento 
do IPTU ou do ITR é notoriamente inferior ao de mercado, admitir-se-á 
a utilização de coeficiente técnico de correção para apuração do valor 
venal do imóvel, nos termos do§ 2° do art. 4° desta lei. 

Art. 7° - Os valores constantes nesta lei são expressos em Unidade 
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG -, prevista no art. 224 da 
Lei n° 6 .763, de 26 de dezembro de 1975. 

Art. 8° - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização dos 
valores constantes nesta lei far-se-á pela variação do Índice Geral de 
Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio 
Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo. 

Art. 9° - O valor da base de cálculo será considerado na data da 
abertura da sucessão, do contrato de doação ou da avaliação, 
devendo ser atualizado a partir do dia seguinte, segundo a variação 
da UFEMG, até a data prevista na legislação tributária para o 
recolhimento do imposto, na forma que dispuser o regulamento. 

Art. 1 O - O valor venal dos bens ou direitos transmitidos será 
declarado pelo contribuinte, ficando sujeito à homologação pela 
Fazenda Estadual, mediante procedimento de avaliação. 

Parágrafo único - Discordando da avaliação efetuada pela Fazenda 
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Estadual, o contribuinte poderá, no prazo de dez dias úteis, 
contados do momento em que comprovadamente tiver ciência do fato, 
requerer avaliação contraditória, observado o seguinte: 

I - o requerimento deverá ser apresentado à repartição fazendária 
onde tiver sido processada a avaliação, podendo o requerente juntar a 
ele laudo técnico; 

11 - não estando o requerimento acompanhado de laudo, poderá o 
contribuinte indicar assistente para acompanhar os trabalhos de 
avaliação a cargo do órgão responsável pela avaliação impugnada; 

111 - no prazo de quinze dias contados do recebimento do pedido, a 
repartição fazendária emitirá parecer fundamentado nos critérios 
adotados para a avaliação e, no mesmo prazo, o assistente, se 
indicado, emitirá seu laudo; 

IV - o requerimento instruído com o parecer e com o laudo do 
assistente será encaminhado ao responsável pela repartição 
fazendária, à qual competirá decidir, conclusivamente, sobre o valor 
da avaliação, no prazo de quinze dias. 

Seção 11 
Da Alíquota 

Art. 11 - O imposto será calculado aplicando-se as seguintes 
alíquotas sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos bens e 
direitos transmitidos: 

I - por "causa mortis": 
a) 3% (três por cento) , se o valor total dos bens e direitos for de até 

90.000 (noventa mil) UFEMGs; 
b) 4% (quatro por cento), se o valor total dos bens e direitos for de 

90.001 (noventa mil e uma) até 450.000 (quatrocentas e cinqüenta 
mil) UFEMGs; 

c) 5% (cinco por cento), se o valor total dos bens e direitos for de 
450.001 (quatrocentas e cinqüenta mil e uma) UFEMGs até 900.000 
(novecentas mil) UFEMGs; 

d) 6% (seis por cento) , se o valor total dos bens e direitos for 
superior a 900.000 (novecentas mil) UFEMGs; 

11- por doação: 
a) 2% (dois por cento) , se o valor total dos bens e direitos for de até 

90.000 (noventa mil) UFEMGs; 
b) 4 % (quatro por cento) , se o valor total dos bens e direitos for 
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acima de 90.000 (noventa mil) UFEMGs. 

Parágrafo único - Na hipótese de transmissão "causa mortis", o 
Poder Executivo poderá conceder desconto de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo 
de até noventa dias a contar da abertura da sucessão, conforme 
dispuser o regulamento. 

Art. 12 - Na hipótese de sucessivas doações entre os mesmos 
doador e donatário, serão consideradas todas as transmissões 
realizadas a esse título, dentro de cada ano civil , devendo o imposto 
ser recalculado a cada nova doação, adicionando-se à base de 
cálculo os valores dos bens anteriormente transmitidos e deduzindo-
se os valores dos impostos já recolhidos. 

Capítulo V 
Do Contribuinte 

Art. 13 - O contribuinte do imposto é: 
I - o herdeiro ou legatário, na transmissão por sucessão legítima ou 

testamentária; 
11 -o donatário, na aquisição por doação; 
111 -o cessionário, na cessão a título gratuito; 
IV - o usufrutuário. 
Parágrafo único - Em caso de doação de bens móveis, títulos e 

créditos, bem como dos direitos a eles relativos, se o donatário não 
residir nem for domiciliado no Estado, o contribuinte é o doador. 

Capítulo VI 
Do Pagamento do Imposto 

Seção I 
Do Prazo de Pagamento 

Art. 14 - O imposto será pago: 
I - na transmissão "causa mortis", no prazo de cento e oitenta dias 

contados da data da abertura da sucessão; 
11 - na extinção do usufruto e na substituição de fideicomisso, no 

prazo de até quinze dias contados do fato ou do ato jurídico 
determinante da extinção ou da substituição e: 

a) antes da lavratura, se por escritura pública; 
b) antes do cancelamento da averbação no ofício ou órgão 

competente, nos demais casos; 
111 - na dissolução da sociedade conjugal , sobre o valor que exceder 
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à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo de até quinze 
dias contados da data em que transitar em julgado a sentença; 

IV - na partilha de bens, na dissolução de comunhão estável , sobre 
o valor que exceder à meação, transmitido de forma gratuita, no prazo 
de até quinze dias contados da data da assinatura do instrumento 
próprio ou do trânsito em julgado da sentença, ou antes da lavratura 
da escritura pública; 

V - na doação de bens, títulos ou créditos que se formalizar por 
escritura pública, antes de sua lavratura; 

VI - na doação de bens, títulos ou créditos que se formalizar por 
escrito particular, no prazo de até quinze dias contados da data da 
assinatura; 

VIl - na cessão de direitos hereditários de forma gratuita: 
a) antes da lavratura da escritura pública, se tiver por objeto bem, 

título ou crédito determinados; 
b) no mesmo prazo previsto no inciso I deste artigo, quando a 

cessão se formalizar nos autos do inventário, ' mediante termo de 
desistência ou de renúncia com determinação de beneficiário; 

VIII - nas transmissões por doação de bens, títulos ou créditos não 
referidos nos incisos anteriores, no prazo de até quinze dias contados 
da ocorrência do fato jurídico tributário. 

§ 1 o - O ITCD será pago antes da lavratura da escritura pública e 
antes do registro de qualquer instrumento, nas hipóteses previstas 
nesta lei. 

§ 2° - A alienação de bem, título ou crédito no curso do processo de 
inventário, mediante autorização judicial, não altera o prazo para 
pagamento do imposto devido pela transmissão decorrente de 
sucessão legítima ou testamentária. 

§ 3° - Na hipótese de bens imóveis, em que o inventário ou o 
arrolamento se processar fora do Estado, a carta precatória não 
poderá ser devolvida sem a prova de quitação do imposto devido. 

§ 4° - Os prazos para pagamento do imposto vencem em dia de 
expediente normal das agências bancárias autorizadas. 

§ 5° - Na hipótese de reconhecimento de herdeiro por sentença 
judicial, os prazos previstos nesta lei começam a ser contados a partir 
da data do seu trânsito em julgado. 

Seção 11 
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Da Forma e do Local de Pagamento 

Art. 15 - O ITCD será recolhido mediante documento de arrecadação 
instituído por resolução do Secretário de Estado da Fazenda, em 
estabelecimento bancário autorizado a receber o tributo, observado o 
disposto no art. 18 desta lei. 

Parágrafo único - O contribuinte conservará em seu poder, pelo 
prazo decadencial, para exibição ao fisco, os documentos de 
arrecadação do imposto. 

Art. 16 - O contribuinte, ao requerer a certidão negativa de débitos 
tributários, exibirá a comprovação do pagamento do ITCD. 

Seção 111 
Do Parcelamento 

Art. 17 - O parcelamento do ITCD poderá ser concedido nas 
condições, nos critérios e nos prazos estabelecidos em resolução do 
Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 1 o- O parcelamento não gera direito adquirido para o contribuinte. 
§ 2° - O requerimento de parcelamento de tributo constitui-se em 

confissão do débito. 
§ 3° - O parcelamento do débito, estando o contribuinte em dia com 

os pagamentos devidos, não impedirá a expedição de certidão de 
regularidade quanto ao débito do ITCD. 

Capítulo VIl 
Dos Deveres do Contribuinte e do Responsável 

Art. 18 - Independentemente da distribuição de processo judicial de 
inventário ou de arrolamento de bens, o contribuinte, apresentando 
declaração de bens com discriminação dos respectivos valores em 
repartição pública fazendária, poderá efetuar o pagamento do ITCD na 
forma e prazos estabelecidos em regulamento. 

§ 1° - A declaração será preenchida em modelo específico instituído 
mediante resolução do Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 2° - O contribuinte deve instruir sua declaração com a prova de 
propriedade dos bens nela arrolados, juntando fotocópia do último 
lançamento do IPTU ou do ITR, conforme seja o imóvel urbano ou 
rural. 

Art. 19 - O registro de formal de partilha, de carta de adjudicação 
judicial expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de 
sentença em ação de separação judicial, divórcio ou partilha de bens 
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na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis 
deve ser precedido da comprovação do pagamento integral do ITCD, 
mediante certidão expedida por repartição da Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

Parágrafo único - Será franqueado aos fiscais da Secretaria de 
Estado da Fazenda o acesso aos processos de inventário ou de 
arrolamento. 

Art. 20 - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -
deverá enviar, mensalmente, à Secretaria de Estado da Fazenda 
informações sobre todos os atos relativos à constituição, modificação 
e extinção de pessoas jurídicas, bem como de empresário, realizados 
no mês imediatamente anterior, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 21 - Os titulares do Tabelionato de Notas, do Registro de T ítulos 
e Documentos, do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do Registro 
de Imóveis e do Registro Civil das Pessoas Naturais prestarão 
informações referentes a escritura ou registro de doação, de 
constituição de usufruto ou de fideicomisso, de alteração de contrato 
social e de atestado de óbito à repartição fazendária, mensalmente, 
conforme dispuser o regulamento. 

Parágrafo único - Os serventuários mencionados neste artigo são 
obrigados a exibir livros, registros, fichas e quaisquer outros 
documentos que estiverem em seu poder à fiscalização fazendária, 
entregando-lhe, se solicitadas, fotocópias ou certidões de inteiro teor, 
independentemente do pagamento de emolumentos. 

Art. 22 - São solidariamente responsáveis pelo imposto devido pelo 
contribuinte: 

I - a empresa, a instituição financeira ou bancária e todo aquele a 
quem caiba a responsabilidade pelo registro ou pela prática de ato 
que resulte em transmissão de bem móvel ou imóvel e respectivos 
direitos e ações; 

li -a autoridade judicial, o serventuário da justiça, o tabelião, o oficial 
de registro e o escrivão, pelos tributos devidos sobre os atos 
praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício, ou pelas 
omissões a que derem causa; 

111 - o doador; 
IV- qualquer pessoa física ou jurídica que detenha a posse do bem 

transmitido; 
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V - o despachante, em razão de atos por ele praticados, que 
resulte em não-pagamento ou pagamento insuficiente do imposto. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

I 100 

Art. 23 - A falta de pagamento do ITCD ou seu pagamento a menor 
ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada sobre o 
valor do imposto devido, nos seguintes termos: 

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, 
observado o disposto no § 1 o deste artigo, será cobrada multa de 
mora no valor de: 

a) O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto por dia 
de atraso,. até o trigésimo dia; 

b) 9% (nove por cento) do valor do imposto, do trigésimo primeiro ao 
sexagésimo dia de atraso; 

c) 12% (doze por cento) do valor do imposto, após o sexagésimo dia 
de atraso; 

11 - havendo ação fiscal , será cobrada multa de'revalidação de 50% 
(cinqüenta por cento) do valor do imposto, observadas as seguintes 
reduções: 

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento do 
auto de infração; 

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias 
contados do recebimento do auto de infração; 

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua 
inscrição em dívida ativa. 

§ 1 o - Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, ocorrendo o 
pagamento espontâneo somente do imposto, a multa será exigida em 
dobro, quando houver ação fiscal. 

§ 2° - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será: 
a) de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de crédito previsto 

no inciso I deste artigo; 
b) reduzida em conformidade com o inciso 11, com base na data de 

pagamento da entrada prévia, em caso de ação fiscal. 
§ 3° - Ocorrendo a perda do parcelamento, as multas terão os 
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valores restabelecidos aos seus percentuais máximos. 

Art. 24 - O servidor fazendário que tomar ciência do não-pagamento 
ou do pagamento a menor do ITCD deverá lavrar o auto de infração 
ou comunicar o fato à autoridade competente, caso não o seja, no 
prazo de vinte e quatro horas, sob pena de sujeitar-se a processo 
administrativo, civil e criminal, pela sonegação da informação. 

Art. 25 - Lavrado o auto de infração, o contribuinte será notificado 
para pagar ou recorrer, apresentando defesa, no prazo de trinta dias. 

Parágrafo único - O auto de infração observará a tramitação e os 
procedimentos previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
e na Lei no 13.470, de 17 de janeiro de 2000, naquilo que for aplicável. 

Art. 26 - O contribuinte que sonegar bens ou direitos, omitir ou 
falsear informações na declaração ou deixar de entregá-la ficará 
sujeito à lavratura do auto de infração, com aplicação da multa de 
20% (vinte por cento) sobre o montante do imposto devido e multa 
moratória nos termos do inciso I do art. 23 desta lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica em caso de 
bens sujeitos a sobrepartilha, os quais terão o tratamento tributário 
dispensado aos demais bens declarados quando da abertura da 
sucessão ou no decorrer do inventário. 

Art. 27 - Os responsáveis tributários que infringirem o disposto nesta 
lei ou concorrerem, de qualquer modo, para o não-pagamento ou 
pagamento insuficiente do imposto ficam sujeitos às penalidades 
estabelecidas para os contribuintes, sem prejuízo de sanções 
administrativas, civis e penais cabíveis. 

Art. 28 - Na transmissão "causa mortis" em que o inventário ou o 
arrolamento não for requerido dentro do prazo de noventa dias 
contados da abertura da sucessão, será exigida multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do imposto devido; se o atraso exceder cento 
e vinte dias, a multa será de 20% (vinte por cento), sem prejuízo de 
outras penalidades cabíveis. 

Art. 29 - Apurando-se que o valor atribuído à doação, em documento 
particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no mercado, 
aplicar-se-á aos contratantes multa equivalente a uma vez a diferença 
do imposto não recolhido, sem prejuízo da exigência deste e dos 
demais acréscimos legais. 

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

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



11 02 
produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 
n° 12.426, de 27 de dezembro de 1996. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Sebastião 

Helvécio- Mauro Lobo- Chico Simões (voto contrário) . 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.089/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em 
epígrafe estabelece diretrizes para os programas de aleitamento 
materno e bancos de leite humano no Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 25/9/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Preliminarmente, a matéria vem 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 estudo estabelece a finalidade dos bancos de 

leite materno, a obrigatoriedade do controle sistemático do 
desenvolvimento fisiológico do recém-nascido e do acompanhamento 
da lactante, os critérios para a seleção das nutrizes e assegura 
complemento alimentar para a doadora de leite, além de prioridade no 
tratamento médico e odontológico para todo o seu grupo familiar. 

A proposição se apresenta na forma de norma genérica e abstrata, 
como convém à lei no seu sentido estrito, e dispõe sobre matéria 
relacionada com a proteção da saúde e da infância, temas que se 
inserem no âmbito da competência legislativa concorrente, conforme 
dispõe o art. 24, incisos XII e XV, da Constituição da República. 

Também o art. 227 da Carta Política mineira releva ser destacado. 
Norma constitucional de princípio programático, o dispositivo estatui 
como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
o direito à vida, à saúde e à alimentação entre outros direitos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .089/2003 . 
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Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Gustavo 

Valadares - Ermano Batista - Gilberto Abramo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.126/2003 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n° 
1.126/2003 dispõe sobre a exploração econômica do turismo nas 
regiões de represas e lagos artificiais localizados no Estado. 

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição 
e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade com as Emendas n°S 1, 2 e 3, que apresentou. Cumpre-
nos, agora, analisar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos 
arts. 188 e 102, XIII , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela dispõe sobre a exploração econômica do 

turismo nas regiões de represas e lagos artificiais localizados no 
Estado, criando regras para que essa exploração seja implementada 
de forma sustentável , isto é, que seja priorizada a preservação da 
biodiversidade, dos ecossistemas e da identidade cultural de cada 
região. Estabelece, além disso, regras de prevenção e controle da 
degradação ambiental das áreas exploradas. 

Há muitas represas e lagos no Estado e as formas de exploração 
turística dessas áreas são as mais diversas. Entretanto, não há 
nenhum dispositivo legal que estabeleça regras para que essa 
exploração econômica seja realizada a bom termo, principalmente no 
que diz respeito aos princípios da exploração sustentável do turismo e 
às questões ambientais. O projeto de lei sob comento vem preencher 
essa lacuna, tendo em vista que, a despeito de serem os lagos e 
represas, na sua maioria, patrimônios públicos, a presença do Estado 
na regulamentação dessas atividades é quase nenhuma. Essa 
situação tem trazido alguns transtornos e até prejuízos ao poder 
público, pois os ônus e problemas advindos das explorações 
irregulares e irresponsáveis dessas áreas, pela iniciativa privada, 
acabam sempre caindo sobre os municípios e o Estado. 

O projeto de lei em análise estabelece algumas regras básicas que 
deverão ser observadas por aqueles que utilizem ou pretendam se 
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utilizar turisticamente dessas áreas, o que possibilitará um maior 
controle e fiscalização do Estado sobre essas atividades. 
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A Comissão de Constituição e Justiça, quando da análise da 
matéria, propôs algumas alterações no texto original , entre elas a 
possibilidade de exploração também dos lagos naturais. Propôs ainda 
a articulação do Estado com órgãos e entidades federais para que 
haja exploração em represas e lagos de domínio da União no Estado. 

O art. 4° do projeto em estudo prevê que caberá à Secretaria de 
Estado do Turismo, por meio da TURMINAS, a concessão de licença 
para implementá-lo, bem como para fiscalizar sua execução. 
Entretanto, foi aprovado nesta Casa projeto de autoria do Governador 
do Estado que prevê a transferência da TURMINAS para a 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
CODEMIG - , órgão criado pela atual administração estadual. Assim 
sendo, a Emenda no 4, apresentada na conclusão deste parecer, visa 
adequar os termos do projeto à futura estrutura administrativa do 
Estado, atribuindo à Secretaria de Estado do Turismo as 
competências que caberiam à Turminas. 

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

1.126/2003, no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda no 4, desta Comissão, e pela 
rejeição da Emenda no 3, daquela Comissão. 

Fica prejudicada, com a aprovação da Emenda no 4, a Emenda no 3 . 
EMENDA N° 4 

Dê-se ao "caput" do Art. 4° a seguinte redação : 
"Art. 4° - Compete à Secretaria de Estado do Turismo conceder 

licença para a implementação do projeto, bem como fiscalizar sua 
execução.". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Maria Olfvia, relatora - Biel Rocha. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.161/2003 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria dos Deputados Rogério Correia e Cecília Ferramenta, o 

Projeto de Lei no 1 .161/2003 acrescenta artigo à Lei n° 13.187, de 
20/1/99, que determina o pagamento de indenização à vítima de 
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tortura praticada por agente do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1 0/10/2003, a proposição foi 
distribuída a esta Comissão e às de Direitos Humanos e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, consoante 
prevê o art. 102, 111 , "a", do citado Regimento. 

Fundamentação 
A proposição em análise determina o pagamento de indenização, no 

valor de R$1 00.000,00, devida pelo Estado aos familiares de pessoas 
consideradas mortas em razão de atividade política ocorrida no 
Estado, no período de 2/9/61 a 31 /12179. Para tanto, propõe a 
inclusão de dispositivo na Lei n° 13.187, de 1999, que trata de matéria 
análoga. 

O art. 25, § 1°, da Constituição da República prevê explicitamente 
que "são reservadas aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição". Trata-se de uma competência 
de natureza residual , que compreende as matérias não reservadas 
constitucionalmente ao domínio da União e dos municípios. A 
prerrogativa do Estado membro, na condição de pessoa pública de 
capacidade política, abrange tanto a atividade legislativa, que consiste 
na produção de normas jurídicas, quanto as funções administrativa e 
jurisdicional, relacionadas com a aplicação da lei. 

Entretanto, a atividade legislativa dos entes federados que 
impliquem aumento de despesa devem atender aos requisitos 
constantes na Lei Complementar Federal n° 101 , de 2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal -, que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 
providências. O art. 16, I e 11 , da mencionada lei determina que a ação 
governamental que acarrete majoração de despesa deverá estar 
acompanhada de "estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes" e de 
"declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias". Ademais, a norma federal em referência exige que tal 
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cálculo utilizadas (§ 2° do art. 16). 
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Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal contém normas gerais de 
direito financeiro que vinculam todos os entes da Federação brasileira. 
É indispensável que todas as medidas do poder público geradoras de 
despesa, de natureza legislativa ou administrativa propriamente dita, 
devem guardar fidelidade aos critérios gerais consagrados na 
legislação federal, cuja finalidade maior reside no equilíbrio das contas 
públicas. Eventual inobservância desses requisitos pelo Estado 
membro configura despesa não autorizada, irregular e lesiva ao 
patrimônio público, conforme estabelece o art. 15 da Lei 
Complementar n° 101 . Como a proposição em exame não está 
acompanhada da documentação relativa ao impacto financeiro e 
orçamentário, inexiste fundamento jurídico que justifique o 
acolhimento da matéria. Assim, no exercício da prerrogativa 
regimental de controle preventivo da constitucionalidade das 
proposições, somos conduzidos a opinar pela inviabilidade de sua 
tramitação nesta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 
1.161/2003. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Leonardo 

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.207/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Padre João Carlos Siqueira, o projeto em 
epígrafe dispôe sobre a "Política Estadual de Incentivo às 
Microdestilarias de Álcool e Beneficiamento de Produtos Derivados da 
Cana-de-Açúcar'' e dá outras providências. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 31 /10/2003 e 
distribuída a esta Comissão e às de Turismo, Indústria e Comércio e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos 
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de juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto pretende instituir política de incentivo às microdestilarias 

de álcool e beneficiamento de produtos derivados da cana-de-açúcar 
como parte da política de desenvolvimento socioeconômico regional 
integrado e sustentável, com o objetivo de geração de emprego e 
renda nas regiões administrativas do Estado. Para tanto, estabelece, 
nos arts. 1° a 8°, diretrizes, objetivos gerais e específicos, 
instrumentos e atribuições do poder público estadual para a 
consecução dessa política. 

O § 1 o do art. 247 da Constituição do Estado institui norma segundo 
a qual o desenvolvimento rural destinado a fomentar a produção 
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar e promover o bem-
estar do homem que vive do trabalho da terra é matéria a ser 
disciplinada em lei. 

O art. 3° da Constituição Federal dispõe que constitui objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da 
pobreza e da marginalização. Da mesma forma, a Constituição 
mineira estabelece, no art. 11 , que é competência da União, dos 
Estados e dos municípios o combate às causas da pobreza e aos 
fatores de marginalização, mediante a integração social dos setores 
desfavorecidos. 

Observamos, também, a inexistência de óbice constitucional à 
deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. 

A Emenda no 1 , apresentada ao final, propõe a supressão do inciso 
XII do art. 3°, tendo em vista que o aumento do plantio de cana-de-
açúcar para fins de produção de álcool é, potencialmente, 
incompatível com a idéia de inibição do desmatamento florestal de 
reservas nativas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.207/2003 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o inciso XII do art. 3°. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gustavo Valadares, relator -
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Leonardo Moreira- Gilberto Abramo - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI W 1.221/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em tela, de autoria do Deputado Sebastião Helvécio, 
dispõe sobre os alimentos produzidos e embalados em Minas Gerais, 
tornando obrigatória a informação, em seu rótulo, sobre a existência e 
a quantificação de gorduras trans presentes em sua composição. 

Publicado em 6/11 /2003, foi o projeto distribuído a esta Comissão, 
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111 , "a", do 
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O projeto em epígrafe pretende tornar obrigatória a inserção, no 

rótulo de alimento produzido ou embalado por estabelecimento 
localizado no Estado, de informações acerca da presença e da 
quantidade de gorduras trans nele existente. 

Nos termos da fundamentação do projeto o autor faz alusão aos 
danos que as gorduras trans podem trazer para o organismo, com o 
aumento dos níveis de colesterol LDL e a redução do colesterol HDL 
(colesterol bom). 

Embora esta Comissão deva apreciar apenas os aspectos jurídicos 
e constitucionais da proposta, nunca é demais lembrar que projeto 
similar está tramitando no Senado Federal e que a Food and Drug 
Administration- FDA -, órgão do governo americano responsável pela 
fiscalização dos alimentos e drogas comercializados no mercado, 
também está adotando medidas similares àquelas previstas no 
projeto, estabelecendo prazo de três anos para que as indústrias se 
adaptem às novas normas de rotulagem. 

A Constituição Federal, por força do disposto em seu art. 196, 
coloca a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Por outro lado, o Diploma Legal (art. 24, § 1°) insere na órbita de 
competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos municípios a edição de normas relativas à produção e ao 
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consumo, remanescendo, portanto, ao ente federado a 
possibilidade de dispor sobre a matéria. 
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A Lei Federal no 8.078, de 11 /9/90, que contém o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, estabelece como direito básico do 
consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentam. 

Da mesma forma, dispõe o art. 31 da lei referida, ao estabelecer que 
a "oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 
portuguesa sobre as características, qualidades, quantidade, 
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 
segurança dos consumidores". 

A proposição em análise atende, pois, ao princípio de transparência, 
norteador das atividades de consumo. 

Embora não haja óbices de natureza jurídica, constitucional e legal à 
tramitação da matéria, julgamos oportuna a apresentação da Emenda 
n° 1, com o objetivo de aprimorar o projeto no que tange ao 
estabelecimento de sanção em caso de descumprimento das normas 
nele previstas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.221 /2003 com 
a Emenda no 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3° - O descumprimento das obrigações previstas nesta lei 

sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8078, de 
11 de setembro de 1990.". 

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Leonardo 

Moreira - Gustavo Valadares - Ermano Batista. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.293/2003 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O Governador do Estado, valendo-se da prerrogativa que lhe 

confere o art. 90, V, da Constituição do Estado, fez remeter a esta 
Casa a Mensagem n° 134/2003, com o Projeto de Lei no 1.293/2003, 
que visa autorizar a Companhia de Distritos Industriais de Minas 
Gerais- CDI- a doar imóveis ao Município de Contagem. 

Publicada em 1 0/12/2003, vem a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal, 
conforme determina o art. 102, 111 , "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata o projeto de lei em comento de obter a autorização legislativa 

para que a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI -
possa transferir a titularidade de bens imóveis de sua propriedade ao 
patrimônio do Município de Contagem. 

A área a ser doada, medindo 264.000m2, é oriunda do patrimônio do 
Estado e encontrava-se ocupada irregularmente desde a década de 
60, abrangendo 12 aglomerados com uma população estimada de 20 
mil pessoas. 

Muitos dos terrenos lá existentes estão sujeitos a desmoronamentos 
e a inundações. À CDI , tendo responsabilidade civil objetiva, por ser a 
legítima proprietária, melhor convém a transferência de toda a área 
para o município, que poderá ali implantar o seu Programa de 
Reforma Urbana e Social , cuja primeira ação será a transmissão de 
tftulos de propriedade aos moradores. 

A autorização legislativa para que a Companhia possa transferir o 
bem por meio de contrato de doação é regra emanada da Constituição 
do Estado (art. 18}, da Lei Federal no 8.666 (art. 17), de 21 /6/93 e da 
Lei no 9.444 (art. 16), de 25/11 /87, normas protetoras do interesse 
público - interesse da coletividade como um todo - que vêm atender 
ao princípio da indisponibilidade dos bens estatais, por não se 
encontrarem à livre disposição da vontade do administrador. A gestão 
da coisa pública deve estar submetida ao princípio da legalidade, 
fundamento de toda ação administrativa. 

Voltando às normas já citadas, verificamos que elas exigem para se 
celebrar contrato de doação, mesmo com outra esfera de governo, a 
autorização legislativa prévia, estando esta condicionada não apenas 
à vontade das partes, mas, principalmente, a verificar se o negócio 
atende ao interesse público. 
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Satisfeito o interesse público, que é destinar o bem ao 

atendimento prioritário da população de Contagem, transferi-lo é 
garantir que o ente municipal poderá desenvolver políticas públicas 
mais compatíveis com o interesse coletivo. 

Atendendo, portanto, às normas em vigor, não vislumbramos óbice à 
tramitação da matéria na Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1 .293/2003. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Gustavo Valadares, relator- Leonídio 

Bouças - Ermano Batista - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.293/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 
1 .293/2003 tem por objetivo autorizar a Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais - CDI - a doar os imóveis que especifica 
ao Município de Contagem. 

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 
Cabe agora a este órgão colegiado apreciá-la quanto aos aspectos 
financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VIl , "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento, que pretende formalizar doação de 

imóveis ao Município de Contagem, tem por fundamento a Lei Federal 
n° 4.320, de 17/3/64, que estabelece as normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados e municípios e do Distrito Federal , especialmente 
o seu art. 105, § 2°, que prevê a autorização dos parlamentos para 
alienação de bens que componham o ativo permanente do T escuro 
dos Estados. 

Os imóveis mencionados no projeto possuem área total de 
264.000m2 e serão destinados ao Programa de Reforma Urbana e 
Social do referido município, o que satisfaz o requisito concernente ao 
interesse coletivo . 
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Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, 

devemos ponderar que a proposta contida no projeto de lei em análise 
não ocasiona aumento de despesa nem incremento da receita nas 
contas públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do 
Estado. Embora o negócio proposto represente uma redução do seu 
ativo permanente, salientamos que a transferência em forma de 
doação não necessita estar prevista na lei orçamentária. 

Não encontramos óbice, portanto, à aprovação do projeto de lei em 
causa. 

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

1 .293/2003 no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José Henrique -

Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 24/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como 

primeiro signatário o Deputado Gil Pereira, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 24/2003 acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

Aprovada em 1 o turno na forma do Substitutivo no 1, a proposição 
retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos 
termos regimentais. Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto. A 
redação do vencido, anexa, é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A Proposta de Emenda à Constituição no 24/2003 visa a incluir artigo 

no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT -, para 
instituir fundo de revitalização e desenvolvimento sustentável da bacia 
hidrográfica do rio São Francisco na porção dessa unidade geográfica 
situada em Minas Gerais. O objetivo é criar uma fonte de recursos 
financeiros para viabilizar ações destinadas a recuperação, 
preservação e conservação ambiental do Rio da Unidade Nacional e 
das terras banhadas por ele. 

A revitalização das bacias hidrográficas mineiras é uma demanda da 
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sociedade civil organizada que esta Casa já havia detectado 
quando da realização, em cidades-pólos do interior de Minas Gerais, 
das últimas audiências públicas voltadas para a preparação do 
orçamento estadual e .também em diversas proposições coletadas 
nos Seminários Legislativos Águas de Minas I e 11. Julgamos, por isso, 
que a proposição é muito oportuna, uma vez que está voltada para a 
revitalização de um rio que tem mais de 70% de suas águas 
provenientes de terras mineiras. Além disso, esse grande manancial 
está novamente sob grave ameaça, devido ao projeto de transposição 
de parte de suas águas para o Nordeste Setentrional. Trata-se de uma 
ação que poderá revelar-se desastrosa e acelerar a morte do rio se 
não for precedida da revitalização da bacia hidrográfica. 

A instituição de um fundo pelo Estado será uma demonstração do 
Executivo Mineiro de seu interesse no equacionamento dos problemas 
do Velho Chico. 

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

Emenda à Constituição n° 24/2003 na forma do vencido no 1 o turno, a 
seguir apresentado. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente - Paulo Piau, relator - Bonifácio 

Mourão. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 24/2003 
Acrescenta ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

artigo que dispõe sobre a criação de fundo para a revitalização do rio 
São Francisco. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 

vigorar acrescido do seguinte artigo: 
"Art. 111 - Fica instituído, para vigorar até o ano de 2025, o Fundo 

de Revitalização e Desenvolvimento Sustentável da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco, em território mineiro, a ser 
regulamentado por lei complementar, com o objetivo de viabilizar 
ações destinadas à recuperação, preservação e conservação 
ambiental da bacia do rio São Francisco. 

§ 1 o- Os recursos do Fundo serão aplicados, preferencialmente, em: 
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I - recuperação da cobertura vegetal nativa, em especial das 
matas de topos e ciliares; 

111~ 

11 - financiamento a pequenos produtores rurais na constituição de 
reservas legais; 

111 - recuperação da flora aquática e da ictiofauna; 
IV - desenvolvimento de programas e projetos voltados para a 

recuperação de áreas degradadas; 
V - elaboração de projetos e implantação de aterros sanitários e 

estações de tratamento de esgotos; 
VI - outras ações voltadas para o atingimento dos objetivos de 

revitalização da bacia. 
§ 2° - O fundo previsto neste artigo terá conselho consultivo e de 

acompanhamento que contará com a participação de representantes 
da sociedade civil, nos termos da lei. 

§ 3° - Os recursos do Fundo serão constituídos por: 
I - dotação orçamentária específica; 
11 - parcela de valores arrecadados com multas aplicadas por 

infração à legislação de meio ambiente; 
111 - verbas provenientes de convênios celebrados com órgãos e 

entidades públicas e privadas; 
IV - doações, de qualquer natureza, de pessoas físicas e jurídicas; 
V- outras receitas , definidas na regulamentação do Fundo.". 
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 53/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
A Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003, que teve como 

primeiro signatário o Deputado Elmiro Nascimento, altera a alínea "c" 
do inciso I do art. 1 06 e o parágrafo único do art. 178 da Constituição 
do Estado. 

Foi a proposta examinada em 1 o turno por esta Comissão Especial , 
que concluiu pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1 . 

Compete-nos, agora, examinar a matéria e proceder à redação do 
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
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Em síntese, a proposta em análise pretende transferir para o 

Tribunal de Justiça a competência dos Juízes monocráticos para 
processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da 
Presidência da Câmara Municipal, ou de suas comissões, praticado 
em processo que tramite na Casa Legislativa visando à perda de 
mandato do Prefeito. 

Nesse sentido, a alínea "c" do inciso I do art. 106 da Constituição do 
Estado passaria a ter a seguinte redação: 

"Art. 106- .. .. .. .. .............. .. . 
I- .......................... .......... .. 
c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 

Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal 
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas 
causas de sua competência recursal , de Secretário de Estado, do 
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do 
Procurador-Geral do Estado e contra ato da Presidência da Câmara 
Municipal, ou de suas comissões. quando se tratar de processo de 
perda de mandato do Prefeito;" (gritos nossos). 

Ademais, pretende-se ainda alterar a redação do parágrafo único do 
art. 178, que fixa a competência do Tribunal de Justiça para processar 
e julgar o Prefeito nos crimes comuns e de responsabilidade e a 
competência da Câmara para julgá-lo nas infrações político-
administrativas. Esse dispositivo passaria a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 178- ............................ . 
Parágrafo único - Na forma da Lei Orgânica, compete à Câmara 

Municipal o julgamento do Prefeito por infração político-administrativa, 
observada a regra do § 4° do art. 175 desta Constituição, das normas 
federais pertinentes e da legislação estadual complementar" (gritos 
nossos). 

Nesse último caso, entendeu-se, no parecer de 1 o turno desta 
Comissão Especial , que, entre outras coisas, a medida proposta "não 
traz novidade à ordem jurídica estadual. Independentemente de 
menção expressa na Constituição Estadual, as Leis Orgânicas, como, 
de resto, toda a legislação municipal, deverão observar as normas 
estaduais e federais que a elas se sobrepõem, conforme autorizado 
na Constituição da República. Os textos normativos não devem conter 
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palavras inúteis, que possam prejudicar a sua intelecção". 

Diante disso, acertadamente foi proposta a supressão do art . 2° da 
proposição em estudo, providência que foi respaldada em Plenário e 
que, como não poderia deixar de ser, conta, nesse momento, com a 
irrestrita adesão desta Comissão. 

Quanto à primeira das alterações sugeridas, vale reforçar o 
argumento desenvolvido em 1 o turno, segundo o qual compete aos 
Estados dispor sobre o foro de julgamento das autoridades regionais e 
locais, naquilo que não contrariar os princípios, diretrizes e regras da 
Constituição da República. É o que se deve concluir da leitura 
conjugada do art. 18, do art. 25, "caput'' e § 1°, e do art. 125, "caput" e 
§ 1°, da Carta política de 1988, "in verbis": 

"Art. 18 - A organização político-administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição. 

Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1 o - São reservados aos Estados as competências que não lhes 
sejam vedadas por esta Constituição. 

Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1 o - A competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal 
de Justiça". 

Tais dispositivos constitucionais dão sustentação ao inciso I do art. 
106 da Constituição mineira, que define a competência do Tribunal de 
Justiça para processar e julgar originariamente: Vice-Governador do 
Estado, Deputado Estadual, Procurador-Geral do Estado e 
Procurador-Geral de Justiça, nos crimes comuns; Secretário de 
Estado, Juízes estaduais em geral, membros do Ministério Público, 
Comandante-Geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, nos 
crimes comuns e de responsabilidade; o mandado de segurança 
contra ato do Governador do Estado, da Mesa e da Presidência da 
Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos 
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diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas causas de sua 
competência recursal, de Secretário de Estado, do Presidente do 
Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-
Geral do Estado. 

No entanto, a Constituição Estadual não estabelece nenhuma regra 
especial quanto ao foro de julgamento dos Presidentes de Câmara. 
Quanto aos Prefeitos, limita-se a reproduzir a Constituição da 
República. Também não há regras que fixem benefícios de foro para 
os Vereadores. 

Conforme se disse no parecer para o 1 o turno, "fica a equivocada 
impressão de que esses agentes políticos ocupam cargos que não 
gozam da mesma dignidade constitucional dos seus equivalentes nas 
esferas estadual e federal. Parece, por lamentável que seja, que os 
municípios não são verdadeiramente unidades da federação, a 
merecer a importância política que se confere aos Estados e à União. 
Nunca é demais dizer que os entes federativos são equipoltentes. Não 
há dúvida de que o tratamento jurídico, no caso, deve ser o mesmo". 
Portanto, não resta dúvida de que se justifica, inteiramente, a proteção 
de foro para Prefeitos e Vereadores. Em conseqüência, a proposta de 
emenda em análise encontra, igualmente, sólida justificativa do ponto 
de vista jurídico. Além do mais, vale lembrar, com apoio no citado 
parecer para o 1 o turno, que tem ela "o condão de evitar nocivas 
influências políticas locais em julgamentos cuja relevância social 
impõe tratamento jurídico especial". 

Finalmente, manifestamos nossa concordância com a alteração 
realizada no art. 1 o da proposta, que visa a ajustar o seu texto à 
redação dada pela Emenda à Constituição n° 56, de 2003, à alínea "c" 
do inciso I do art. 1 06 da Carta mineira. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação, no 2° turno, da 

Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003 na forma do vencido 
no 1° turno. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 53/2003 

Altera a alínea "c" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - A alínea "c" do inciso I do art. 1 06 da Constituição do Estado 
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passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 106- ............... ............... . 
I - ............ .. .............. ............... . 
c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 

Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal 
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas 
causas de sua competência recursal , de Secretário de Estado, do 
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do 
Advogado-Geral do Estado e contra ato da Presidência da Câmara 
Municipal, ou de suas comissões, quando se tratar de processo de 
perda de mandato de Prefeito;". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Sebastião Helvécio, Presidente e relator - José Milton - Chico 

Simões. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 629/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em 
tela dispõe sobre a utilização da energia solar na construção de 
habitações populares. 

No 1 o turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no 
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pleito objetiva determinar que, nos projetos de 

construção de habitações populares a serem realizados com recursos 
do Fundo Estadual de Habitação- FEH -, seja utilizada a energia solar 
com vistas a diminuir o custo referente ao consumo de energia pela 
população beneficiada com tais moradias. 

Com o recente episódio do "apagão" constatou-se que toda a Nação 
passa por uma crise energética e que a produção tem sido insuficiente 
para atender à demanda. A energia solar, além de ecologicamente 
correta, não provoca danos socioambientais, como a elétrica, tem 
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custo de manutenção zero e pode ser fartamente aproveitada em 
nosso Estado. 

No 1 o turno, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 
exaustivamente a matéria, oportunidade em que ofereceu o 
Substitutivo no 1. Entendeu que o objeto da proposição deveria ser 
incluído na Lei n° 11 .830, de 1995, que dispõe sobre o Fundo 
Estadual de Habitação, uma vez que o projeto trata de construções 
habitacionais com recursos oriundos desse Fundo. 

Constatamos, pelos pareceres anteriormente exarados, que o fulcro 
do projeto de lei já encontra pleno amparo por parte dos Governos 
Federal e Estadual, que institu íram políticas públicas para esse fim, 
implantando o Programa Luz Solar, reunindo esforços da CEMIG, 
Ministério das Minas e Energia e Secretaria de Estado da Educação, 
para iluminar cerca de 500 casas, 150 escolas e centros comunitários. 

Com efeito, uma vez que a matéria constante da proposta atende 
aos ditames da ordem jurídica estadual e que as modificações 
introduzidas pela mencionada Comissão efetivamente aprimoram o 
texto original , resta-nos tão-somente opinar por sua aprovação, nos 
termos da redação do vencido no 1 o turno, que, ao final deste parecer, 
apresentamos. 

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

629/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Gil Pereira -

Adalcelver Lopes - Djalma Diniz. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 629/2003 

Altera a Lei n° 11 .830, de 6 de julho de 1995, que cria o Fundo 
Estadual de Habitação - FEH - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 1 o da Lei no 11 .830, de 6 de julho de 1995, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 4°: 
"Art. 1° - ......................................... .. 
§ 4° - Na construção de habitação urbana e rural com recursos 

oriundos do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, será dada 
preferência à implantação do sistema de aquecimento por meio da 
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energia solar.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta 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. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 126/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em 
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 
1 .809/2001 , dispõe sobre as consignações em folha de pagamento 
dos servidores públicos estaduais e dá outras providências. 

A matéria foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Administração Pública. Retorna o 
projeto a esta Comissão para receber parecer no 2° turno, nos termos 
do art. 178 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise disciplina as consignações em folha de 
pagamento de servidor público do Estado para fins de amortização de 
empréstimo tomado junto a entidade privada credenciada pela 
administração pública. 

Para que a consignação seja efetuada, é necessária, entre outros 
requisitos previstos no projeto, a anuência do servidor. Vale ressaltar 
que a proposição em análise pretende regulamentar uma situação 
fática, que já vem ocorrendo no âmbito da administração pública. 
Atualmente, a matéria não é tratada por lei; foi prevista em decretos 
que, aplicados ao Poder Executivo, estendiam-se aos servidores da 
Assembléia Legislativa por força de decisão da sua Mesa. 

Recentemente, o Poder Executivo submeteu a consulta pública uma 
minuta de decreto estabelecendo normas sobre a consignação em 
folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas da administração direta, das autarquias e fundações a 
ele vinculadas. A referida minuta regula de forma ampla tanto as 
consignações compulsórias quanto as facultativas, ao contrário do 
projeto em análise, que trata apenas das consignações facultativas 
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para fins de amortização de empréstimo contraído pelo servidor. 
Em decorrência da consulta pública, a matéria foi profundamente 
discutida em audiência pública realizada por esta Casa, da qual 
participaram representantes dos servidores, das instituições 
financeiras e do poder público. 

Após amplo debate com o Poder Executivo e com os setores da 
sociedade diretamente afetados pela matéria em exame, julgamos 
oportuno apresentar o Substitutivo n° 1 ao vencido no 1 o turno, que 
amplia o campo de incidência do projeto. O Substitutivo no 1, além de 
acolher os aprimoramentos propostos no 1 o turno de votação, define, 
de modo objetivo, as consignações que serão consideradas 
compulsórias ou facultativas, as matérias que deverão ser tratadas por 
regulamento de cada Poder, bem como esclarece em que situações 
as consignações facultativas poderão ser canceladas. O substitutivo 
amplia, ainda, o rol das entidades que poderão se credenciar perante 
a administração pública como consignatárias, incluindo os partidos 
políticos, as instituições públicas financiadoras de imóvel residencial e 
mantenedoras ou administradoras de plano de saúde e as 
seguradoras, em virtude da maior abrangência conferida ao conceito 
das consignações facultativas . O substitutivo também disciplina o 
procedimento a ser adotado pela administração no caso de suspensão 
ou cancelamento do credenciamento de instituições consignatárias, 
assegurando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
Todavia, ressaltamos que o objetivo central do projeto - estabelecer 
limites para atuação da administração pública no processamento dos 
descontos facultativos em folha de pagamento, com vistas a preservar 
o caráter alimentar de que se revestem os vencimentos dos servidores 
- foi mantido em sua essência. 

Dessa forma, pode-se concluir que o substitutivo apresentado se 
reveste de mérito na medida em que estabelece regras gerais a serem 
seguidas pela administração de pessoal dos três Poderes, quando do 
desconto em folha de pagamento, sem entrar na seara de 
discricionariedade de cada um. 

Entendemos, outrossim, que a matéria vai ao encontro dos 
princípios constitucionais norteadores da administração pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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126/2003 no 2° turno, na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 
1 o turno, a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO No 1 
Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor 

público ativo, inativo e pensionista do Estado e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - A consignação em folha de pagamento de servidor público 

ativo, inativo e pensionista da administração direta, autárquica e 
fundacional do Estado pode ser compulsória ou facultativa, nos termos 
desta lei. 

§ 1 o - Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a 
remuneração, provento ou pensão, efetuado por força de lei ou 
decisão judicial, compreendendo: 

I - contribuição previdenciária de servidor público; 
11 - pensão alimentícia fixada e determinada em juízo; 
111 - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; 
IV - reposição e indenização ao erário; 
V - cumprimento de decisão judicial; 
VI - outros descontos instituídos por lei. 
§ 2° - Consignação facultativa é o desconto incidente sobre a 

remuneração, provento ou pensão, efetuado com a autorização formal 
do consignado. 

Art. 2° - Para efeito do disposto nesta lei , considera-se consignatário 
o destinatário dos créditos resultantes das consignações compulsória 
e facultativa e consignado, o servidor ou pensionista. 

Art. 3° - A consignação facultativa será descontada em folha de 
pagamento, mediante autorização prévia e expressa do servidor ou 
pensionista em favor de instituição consignatária credenciada perante 
a administração pública, nos termos desta lei e de regulamento. 

§ 1 o - Para efeito de desconto facultativo , a soma mensal das 
consignações facultativas e compulsórias na folha de pagamento de 
servidor ou de pensionista não poderá exceder a 70% (setenta por 
cento) da sua remuneração ou provento, deduzidas as vantagens 
variáveis. 

§ 2° - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas definirão, na forma de regulamento, a margem consignável de 
seus servidores para efeito das consignações facultativas, bem como 
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diferentes limites de descontos a serem adotados, observado, em 
qualquer caso, o limite máximo estabelecido no parágrafo anterior. 

Art. 3° - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas poderão estabelecer em regulamento próprio limite superior ao 
estabelecido no § 1 o para consignações facultativas dos seus 
servidores em favor de órgão, entidade ou fundo públicos. 

Art. 4° - Poderá ser credenciada perante a administração pública, 
nos termos do art. 3° desta lei: 

I -instituição constituída sob a forma de cooperativa, de acordo com 
a Lei Federal no 5.764, de 16 de dezembro de 1971; 

li - entidade de previdência pública ou privada; 
111 - instituição bancária ou financeira credenciada pelo Banco 

Central do Brasil ; 
IV - entidade de classe, associação ou clube representativos de 

servidores públicos; 
V - partido político; 
VI - instituição pública financiadora de imóvel residencial ; 
VIl -entidade sindical ; 
VIII - sociedade seguradora, com funcionamento autorizado pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP -, do Ministério da 
Fazenda; 

IX - entidade de previdência complementar, observados os critérios 
estabelecidos nas Leis Complementares Federais n°s 108 e 109, 
ambas de 29 de maio de 2001, e com funcionamento autorizado pela 
SUSEP ou, conforme o caso, pela Secretaria de Previdência 
Complementar - SPC -,órgão do Ministério da Previdência Social ; 

X - instituição mantenedora ou administradora de plano ou seguro 
de saúde. 

§ 1 o - Cada um dos Poderes, o Ministério Público e o Tribunal de 
Contas indicarão o órgão competente para credenciar as instituições 
consignatárias. 

§ 2° - O credenciamento será deferido pelo órgão competente após 
o exame da documentação da instituição consignatária, atendidos os 
requisitos estabelecidos nesta lei e nos respectivos regulamentos. 

§ 3° - A instituição consignatária comunicará ao órgão responsável 
pelo credenciamento qualquer alteração cadastral, bem como a 
inclusão ou exclusão de consignação. 
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§ 4° - Obedecida a margem consignável estabelecida no art. 3° 

desta lei, regulamento próprio de cada Poder, do Ministério Público e 
do Tribunal de Contas poderá estabelecer um limite do número de 
instituições consignatárias em favor das quais será concedido o 
desconto para fins de consignação facultativa por servidor. 

Art. 5° - Os critérios e as condições para prioridade de pagamento 
no caso de não haver saldo disponível para os descontos facultativos 
autorizados pelo servidor ou pensionista serão definidos na forma de 
regulamento próprio de cada Poder, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas. 

Parágrafo único - Em nenhuma hipótese, poderá ser descontado em 
folha de pagamento valor diferente do autorizado pelo consignado, 
ressalvada a repactuação definida na forma de regulamento. 

Art. 6 o - A consignação facultativa pode ser cancelada: 
I - por força de lei; 
11 - por ordem judicial; 
111- por vício insanável no processo de consignação; 
IV - quando ocorrer ação danosa aos interesses do consignado, 

praticada pelo consignatário ou terceiro que com ele contrate; 
V - por interesse da entidade consignatária, expresso por meio de 

solicitação formal ; 
VI - a pedido formal do consignado; 
VIl - pela administração pública, a qualquer tempo, quando 

comprovar que a entidade consignatária não atende as exigências 
legais. 

§ 1 o - O pedido, por parte do consignado, de cancelamento de 
consignação implica interrupção do desconto na folha de pagamento 
do mês em que for formalizado ou na folha do mês subseqüente, caso 
a do mês do pedido já tenha sido processada. 

§ 2° - As consignações facultativas somente poderão ser canceladas 
pelo servidor com a aquiescência do consignatário, mediante pedido 
formal. 

Art . 7° - A qualquer momento poderá o Estado descredenciar ou 
suspender o credenciamento de entidade consignatária que não 
comprove o atendimento das ex1gencias desta lei ou que 
comprovadamente pratique ato lesivo ao consignado, nos termos da 
legislação em vigor, observado o contraditório , a ampla defesa e o 
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regulamento próprio de cada Poder, do Ministério Público e do 
Tribunal de Contas. 

§ 1 o - O ato de descredenciamento ou suspensão será publicado no 
órgão oficial dos Poderes do Estado e comunicado aos servidores e 
pensionistas. 

§ 2° - Somente dois anos após o descredenciamento previsto no 
"caput" poderá o consignatário solicitar novo credenciamento. 

§ 3° - O processo de descredenciamento poderá ser instaurado de 
ofício ou a pedido do interessado, observado, no que couber, o 
disposto na Lei no 14.184, de 31 de janeiro de 2002. 

Art. 8° - A divulgação de dados relativos ao servidor ou pensionista, 
inclusive quanto ao limite dos valores de margem e saldo consignável, 
somente poderá ser realizada mediante sua autorização expressa. 

§ 1 o - A utilização ou a divulgação irregular de dados relativos ao 
servidor ou pensionista implicará em responsabilização do agente que 
a tenha realizado ou permitido ou que tenha deixado de tomar as 
providências legais para sua suspensão ou impedimento. 

§ 2° - Apurada a responsabilidade de agente público e havendo 
providência a ser tomada fora do âmbito do Poder ao qual estiver ele 
vinculado, será dada ciência dos fatos aos órgãos competentes para 
as medidas cabíveis. 

Art. 9° - Os procedimentos a serem adotados no caso de aumento 
da consignação referente a seguro, plano de saúde, plano de 
benefícios e mensalidade de sindicato ou entidade de classe serão 
definidos na forma de regulamento de cada Poder, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas. 

Art. 1 O - Para cobertura dos encargos decorrentes das consignações 
previstas nesta lei , o Estado poderá cobrar da instituição consignatária 
de O, 1 O% (zero vírgula dez por cento) a 0 ,30% (zero vírgula trinta por 
cento) do valor do desconto mensal na folha de pagamento de cada 
servidor. 

§ 1° - Os percentuais a serem cobrados das instituições 
consignatárias serão regulamentados por cada um dos Poderes, pelo 
Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. 

§ 2° - O pagamento da quantia prevista no "caput" deste artigo será 
feito por meio de desconto, pelo Estado, do percentual definido no 
regulamento sobre os valores a serem repassados à instituição 

'-------0--------1 



11 26 
consignatária. 

Art. 11 - A consignação de que trata esta lei não implica 
responsabilidade do Estado por dívida, inadimplência, desistência ou 
pendência de qualquer natureza assumida pelo servidor, aposentado 
ou pensionista perante a entidade consignatária. 

Art. 12 - Os consignatários credenciados anteriormente à publicação 
desta lei deverão comprovar a adequação às suas exigências no 
prazo de seis meses contados da sua publicação, nos termos de 
regulamento, sob pena de descredenciamento. 

Parágrafo único - Os descontos feitos em folha de pagamento até a 
data da publicação desta lei referentes a consignações facultativas 
serão mantidos até a amortização da última parcela. 

Art. 13 - Aplica-se o disposto no inciso 11 do art. 2° da Lei no 14.683, 
de 30 de julho de 2003, ao servidor ou empregado público requisitado 
de outro Poder, da administração indireta do Estado ou ainda de 
órgão ou entidade de outra esfera da Federação, nomeado para o 
exercício de cargo de provimento em comissão no âmbito da 
administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder 
Executivo. 

§ 1 o - O servidor ou empregado público nomeado para o exercício de 
cargo de provimento em comissão que faça jus a representação 
poderá optar por sua percepção em substituição à parcela de 20% 
(vinte por cento) a que se refere o inciso 11 do art. 2° da Lei no 14.683, 
de 30 de julho de 2003. 

§ 2° - Na hipótese de cessão com ônus para o cessionário , caso o 
pagamento seja efetuado pelo órgão de origem, a entidade 
cessionária ressarcirá à entidade cedente o valor despendido. 

Art. 14 - Esta lei deverá ser regulamentada por cada um dos 
Poderes do Estado, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas 
no prazo de noventa 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 Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva - Leonardo Quintão - Sargento Rodrigues. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 126/2003 
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Dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servidor 

público do Estado para fins de amortização de empréstimo e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Para fins de amortização de empréstimo, a consignação em 

folha de pagamento de servidor público ativo, aposentado e 
pensionista da administração direta, autárquica e fundacional fica 
condicionada a determinação legal ou judicial ou a expressa 
autorização do servidor em favor de instituição consignatária 
credenciada perante a administração pública, nos termos desta lei. 

§ 1 o - A soma mensal das consignações facultativas na folha de 
pagamento de servidor ou de pensionista não excederá a 35% (trinta 
e cinco por cento) dos respectivos vencimentos ou proventos. 

§ 2° - Não será permitido o desconto de consignações facultativas 
na folha de pagamento de servidor ou de pensionista quando a soma 
destas com as compulsórias exceder a 65% (sessenta e cinco por 
cento) dos respectivos vencimentos ou proventos. 

§ 3° - Para fins do disposto neste artigo, considera-se vencimentos a 
retribuição pecuniária percebida pelo servidor correspondente ao 
padrão de vencimento acrescido das vantagens pecuniárias 
definitivamente incorporadas pelo servidor. 

Art. 2° - Poderá ser credenciada perante a administração pública, 
nos termos do art. 1 o desta lei: 

I - instituição constituída sob a forma de cooperativa de economia e 
crédito mútuo, de acordo com a Lei Federal n° 5.764, de 16 de 
dezembro de 1971 ; 

11 - entidade de previdência pública e privada; 
111 - instituição bancária ou financeira credenciada pelo Banco 

Central do Brasil; 
IV - entidade de classe, associação e clube representativos de 

servidores públicos. 
§ 1 o - Cada um dos Poderes ou entidades indicará o órgão 

competente para credenciar as instituições consignatárias. 
§ 2° - O credenciamento será deferido pelo órgão competente após 

o exame da documentação da instituição consignatária, atendidos os 
requisitos estabelecidos nesta lei. 

§ 3° - A instituição consignatária comunicará ao órgão responsável 
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Art. 3° - Mediante comunicação prévia ao órgão responsável e 
aquiescência da instituição consignatária , fica o servidor autorizado a 
suspender o desconto de qualquer das parcelas do empréstimo em 
sua remuneração. 

§ 1 o - O disposto no parágrafo único do art. 1 o desta lei prevalecerá 
mesmo no caso de suspensão do desconto de qualquer das parcelas, 
conforme previsto no "caput'' deste artigo. 

§ 2° - Os encargos financeiros decorrentes da suspensão do 
desconto de que trata este artigo, se previstos em contrato, serão de 
responsabilidade do servidor. 

Art. 4° - Na impossibilidade de manutenção do desconto em folha de 
pagamento por motivo de ameaça à sua subsistência, o servidor 
poderá cancelá-lo com a aquiescência da instituição consignatária, 
eximindo-se o poder público de qualquer responsabilidade. 

Art. 5° - Obedecida a margem consignável estabelecida no parágrafo 
único do art. 1° desta lei, o desconto para fins de amortização de 
empréstimo poderá ser concedido a favor de até cinco instituições 
consignatárias. 

Art. 6° - A administração pública pode, a qualquer tempo, 
descredenciar a instituição consignatária que não comprovar o 
atendimento das exigências legais, comunicando o fato aos servidores 
e divulgando-o por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes 
do Estado. 

Art. 7° - A divulgação do limite para os descontos de que trata esta 
lei e de outros dados relativos à folha de pagamento do servidor fica 
sujeita a sua expressa autorização. 

Parágrafo único - A utilização irregular ou a divulgação de dados da 
folha de pagamento importará responsabilização do agente que a ela 
tenha dado causa. 

Art. 8° - Para cobertura do custo operacional decorrente das 
consignações previstas nesta lei , o Estado poderá cobrar da 
instituição consignatária de O, 1 O% (zero vírgula dez por cento) a 
0,50% (zero vírgula cinqüenta por cento) do valor do desconto mensal 
na folha de pagamento de cada servidor. 

§ 1 o - Os percentuais a serem cobrados das instituições 
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consignatárias serão regulamentados por cada um dos Poderes e 
previstos no contrato de credenciamento. 

§ 2° - O pagamento da contribuição prevista no "caput" deste artigo 
será feito por meio de desconto, pelo Estado, do percentual definido 
em contrato sobre os valores a serem repassados à instituição 
consignatária. 

Art. go - A consignação de que trata esta lei não implicará 
responsabilidade do Estado por dívida, inadimplência, desistência ou 
pendência de qualquer natureza assumida pelo servidor, aposentado 
ou pensionista perante a entidade consignatária. 

Art. 1 O - Os descontos atuais em folha de pagamento para fins de 
empréstimo serão mantidos até a amortização da última parcela, 
devendo a instituição consignatária adequar-se às disposições desta 
lei. 

Art. 11 - O disposto nesta lei não se aplica às consignações em folha 
de pagamento de servidor público ativo ou inativo ou de pensionista, 
obrigatórias ou facultativas, em favor da administração pública. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 540/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei 
sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis 
de propriedade do Estado atualmente cedidos aos municípios em 
decorrência da municipalização do ensino. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos 
termos do art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Conforme determinações do art. 189, § 1°, desse diploma, 
apresentamos em anexo a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Trata a propos1çao de autorizar o Poder Executivo a transferir a 

titularidade dos bens estaduais cedidos aos municípios em 
decorrência da municipalização do ensino fundamental. 
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Para que os municípios possam administrar e manter os bens 

imóveis a eles destinados, faz-se necessária a transferência destes ao 
seu patrimônio. 

Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da 
tramitação da matéria no 1 o turno. Entendemos que a obrigatoriedade 
da autorização legislativa é decorrente de preceitos de ordem 
constitucional, administrativa e financeira. Na espécie, atentemos ao 
que dispõe a Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estabelece as 
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do 
Distrito Federal. Tal diploma estabelece que a movimentação dos 
valores do ativo permanente do Estado por venda ou doação se fará 
somente com autorização explícita do Legislativo, dada em lei 
especial ou através da lei orçamentária, quando couber. No caso em 
questão, a Constituição do Estado, em seu art. 18, estatui lei 
autorizativa específica. 

Com relação aos aspectos orçamentários e financeiros mais 
específicos, devemos observar que a proposta contida no projeto de 
lei não ocasiona aumento da despesa nem incremento da receita nas 
contas públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento 
estadual. Embora o negócio em causa represente uma redução do 
ativo permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos 
óbice financeiro-orçamentário à sua efetivação. 

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

540/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Sebastião 

Helvécio - Mauro Lobo. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 540/2003 

Autoriza o Poder Executivo a doar aos municípios os imóveis 
cedidos em decorrência da municipalização do ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios os 

imóveis de propriedade do Estado cedidos a título gratuito para 
funcionamento de escolas de ensino fundamental , municipalizadas até 
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31 de dezembro de 2002. 

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se ao 
funcionamento das escolas municipalizadas. 

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou as doações. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 607/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei 
sob comento objetiva autorizar o Poder Executivo a doar o imóvel que 
especifica ao Município de Senador Firmino. 

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma do Substitutivo no 1, 
apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, cabe agora a 
esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos 
termos do art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Conforme determinações estabelecidas no art. 189, § 1°, do 
Regimento Interno, apresentamos em anexo a redação do vencido, 
que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela visa a dar autorização ao Poder Executivo 

para doar imóvel de 4.800m2 , e benfeitorias ao Município de Senador 
Firmino, no qual funciona a Escola Municipal Padre Jacinto Trombert. 

Do ponto de vista legal, essa iniciativa vem atender ao disposto na 
Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços 
da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e que 
exige, no seu art. 105, § 2°, que toda movimentação do ativo 
permanente do Tesouro seja realizada apenas após a edição de 
autorização conferida por este parlamento, que deve verificar, entre 
outras coisas, o atendimento ao interesse público. 

Observadas, na formulação do projeto, as normas consubstanciadas 
nessa lei , cumpre-nos afirmar, com base no que foi decidido 
anteriormente por esta Comissão, que ele não acarreta despesas nem 
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encargos para o Estado nem causa nenhum impacto na lei 
orçamentária. 

Conclusão 
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 607/2003, no 2° 

turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2004. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Doutor Viana - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 607/2003 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Firmino 
o imóvel que menciona. 

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

Senador Firmino imóvel urbano constituído por terreno com área 
aproximada de 4.8002 (quatro mil e oitocentos metros quadrados) e 
benfeitorias, situado nesse município, na Rua Tolentino Fernandes, 
s/n°, Centro, matriculado sob o no 5.401 , a fls . 186 do livro 2-S, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Firmino. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Escola Municipal Padre Jacinto Trombert. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado, cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário . 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 708/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

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

Aprovada em 1 o turno, vem a matéria a esta Comissão para receber 
parecer de 2° turno, conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102, XI , 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata a proposição de oferecer proteção ao portador de marca-
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passo cardíaco, por meio da afixação de avisos em locais de 
acesso público cujas portas sejam equipadas com detector de metal. 

Ao apreciar o projeto em 1 o turno, fizemos referência aos riscos a 
que se sujeitam as pessoas que usam tais equipamentos para manter 
o ritmo cardíaco. Quando expostos a dispositivos de alta voltagem, 
como os detectores de metais, os marca-passos podem se 
desregular, ocasionando alteração nos batimentos cardíacos do 
portador. Além disso, o alarme do detector também soará, fazendo 
com que o transtorno ainda seja maior. 

Entendemos que o Estado tem que proteger todos os indivíduos que 
convivem com limitações de saúde, permitindo-lhes vida digna em 
sociedade. Esse princípio está preconizado na nossa Carta Magna e 
deve ser observado à vista das particularidades das doenças de cada 
indivíduo. A medida é, por conseguinte, justa e humanitária e oferece 
solução simples para um problema tão importante no cotidiano do 
indivíduo que já lida com graves dificuldades de saúde. 

A regularidade do ritmo cardíaco é essencial na manutenção do 
fluxo sangüíneo suficiente para o funcionamento do metabolismo 
cerebral. Sendo o marca-passo um dispositivo destinado a manter e 
controlar as batidas do coração, depreende-se que sua desregulagem 
ou paralisação podem colocar em risco a vida do seu portador. 

À vista desses argumentos, entendemos que o projeto deve 
prosperar, transformando-se em lei no nosso Estado. 

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

708/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ricardo Duarte, Presidente - Célio Moreira, relator - Fahim Sawan -

Neider Moreira. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 708/2003 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de aviso aos portadores 
de marca-passo nas portas equipadas com detectores de metais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam as repartições públicas do Estado e as demais 

instituições que possuam portas equipadas com detector de metal 
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obrigadas a afixar aviso aos portadores de marca-passo. 

Art. 2° - O descumprimento desta lei ensejará multa de 500 
(quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais (UFEMGs), 
cobradas na forma de regulamento. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo 
de noventa dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.182/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

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

altera o art. 1 o da Lei n° 14.202, de 27/3/2002, que autoriza a 
celebração de convênios entre as universidades e os municípios do 
Estado para implantação dos cursos Normal Superior e Pedagogia. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, retoma agora a 
esta Comissão para reexame, no 2° turno, nos termos do art. 189, c/c 
o art. 102, VI, "a", do Regimento Interno. Compete-nos, ainda, 
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
No mesmo diapasão da análise anteriormente realizada por esta 

Comissão, entendemos que as diretrizes trazidas pela proposição em 
análise conferem maior flexibilidade à dinâmica da oferta de cursos 
superiores pelas instituições integrantes do Sistema Estadual. 

Como constatado pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, a matéria não causa impacto nas finanças do Estado, 
só tendo a contribuir para promover, de forma mais ágil, a qualificação 
dos docentes que atuam na educação básica. 

Na forma do vencido no 1 o turno, o alcance da proposição torna-se 
ainda maior. A ampliação da autonomia universitária, a abertura para 
diversificação da oferta de cursos superiores conforme as demandas 
locais e em parceria com os municípios, e a inserção das instituições 
de ensino superior em programas voltados para causas sociais 
significativas, como o combate ao analfabetismo e à desnutrição, 
podem configurar benefícios inquestionáveis para o desenvolvimento 
do Estado. 

À vista de algumas das modificações introduzidas pelo vencido, 
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consideramos oportuno, neste reexame da matéria, propor 
alterações no vencido. Estendeu-se a todas as instituições de ensino 
superior do Sistema Estadual o alcance do disposto no art. 1°. No 
entanto, é preciso ponderar que pode não ser viável para uma 
determinada instituição, que mantenha cursos cujo objeto não seja 
afim à natureza dos conteúdos introduzidos pelo artigo e que 
legalmente não possua o compromisso de desenvolver projetos de 
pesquisa e extensão, ter de desenvolver os programas citados no 
artigo. Sugerimos, para corrigir essa falha , por meio da Emenda n° 1, 
nova redação ao art. 1°. 

Os parágrafos acrescidos ao art. 1 o da Lei n° 14.202, de 27/3/2002, 
pelo art. 4°, já constam no texto da referida lei, em seu art. 3°, "caput" 
e parágrafo único. Foram propostas algumas modificações nos 
referidos dispositivos, a serem introduzidas na forma da Emenda n°2, 
que efetua a correções técnicas necessárias, dando outra redação ao 
art. 4° do vencido. 

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

1 .182/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno com as 
seguintes Emendas n°s 1 e 2 . 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao "caput" do art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - As instituições mantenedoras de ensino superior -

universidades, centros universitários e fundações - integrantes do 
Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais estabelecerão 
programas educacionais e atividades pedagógicas, visando ao 
combate ao analfabetismo e à desnutrição, vinculados aos cursos 
superiores que mantenham afinidade com os referidos conteúdos. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 4° do vencido a seguinte redação: 
"Art. 4° - Os arts. 1° e 3° da Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - As Instituições de Ensino Superior integrantes do Sistema 

Estadual de Ensino poderão firmar convênios com os municípios 
mineiros para a realização dos cursos Normal Superior, Pedagogia e 
Licenciaturas, fora de suas sedes, com a adoção das medidas 
educacionais necessárias ao seu adequado funcionamento.".; 
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"Art. 3° - As instituições comunicarão ao Conselho Estadual de 

Educação a celebração de convênio, nos termos do art. 1°, enviando 
concomitantemente a respectiva proposta pedagógica. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação fará o 
acompanhamento do curso objeto do convênio a partir de seis meses 
após o início de seu funcionamento.".". 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.182/2003 

Estabelece diretrizes gerais para as instituições universitárias do 
Sistema Estadual de Ensino e altera a Lei n° 14.202, de 27 de março 
de 2002, que autoriza a celebração de convênios entre as 
universidades e os municípios do Estado para a implantação dos 
cursos Normal Superior e de Pedagogia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As instituições mantenedoras de ensino superior -

universidades, centros universitários e fundações - integrantes do 
Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais estabelecerão 
programas educacionais e atividades pedagógicas em seus cursos 
superiores visando ao combate ao analfabetismo e à desnutrição. 

Parágrafo único - Para a realização dos programas educacionais e 
das atividades pedagógicas de que trata este artigo, as instituições 
referidas no "caput" deste artigo poderão desenvolver cursos de 
extensão e projetos de pesquisa específicos nas áreas de nutrição e 
alfabetização. 

Art. 2° - No âmbito do Sistema Estadual de Ensino, a autonomia 
universitária prevista no art. 53 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, estende-se ao município onde a instituição mantenha pelo 
menos dois cursos em funcionamento regular. 

Art. 3° - As instituições a que se refere o art.1 o desta lei poderão 
instituir cursos superiores de formação profissional voltada para 
atividades que possuam expressiva significação para a economia das 
regiões onde as instituições estão instaladas, por meio da celebração 
de convênios com os municípios. 

Art. 4° - O art. 1 o da Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - As instituições de ensino superior integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino poderão firmar convênios com os municípios 
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mineiros para a realização dos cursos Normal Superior, 
Pedagogia e Licenciaturas, fora de suas sedes, com a adoção das 
medidas educacionais necessárias ao seu adequado funcionamento. 

§ 1 o - As instituições comunicarão ao Conselho Estadual de 
Educação a celebração de convênio nos termos deste artigo. 

§ 2° - O Conselho Estadual de Educação fará o acompanhamento 
do curso objeto do convênio pelo período de seis meses após o início 
de seu funcionamento e emitirá parecer sobre a sua qualidade com 
observações e recomendações.". 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Sidinho do 

Ferrotaco- Weliton Prado (voto contrário). 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 576/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 576/2003, de autoria do Deputado Luiz Fernando 

Faria, que declara de utilidade pública o Capítulo Brasil do Fórum de 
Mulheres do Mercosul, 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 576/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Capítulo Brasil do Fórum de 

Mulheres do Mercosul, 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 entidade Capítulo 

Brasil do Fórum de Mulheres do Mercosul, 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, 3 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Dimas Fabiano, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 637/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 637/2003, de autoria do Deputado Leonardo 
Moreira, que dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso 
de sistemas orgânicos de produção vegetal e animal, foi aprovado no 
2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

Deve-se registrar que esta Comissão verificou, no texto aprovado 
em 2° turno, contradição entre o estabelecido no inciso VIl do art. 3° -
que se refere exclusivamente a instituições não governamentais sem 
fins lucrativos como competentes para a emissão de certificado de 
origem e qualidade - e a redação dada ao § 3° do mesmo artigo, cujo 
comando sugere que qualquer instituição pública ou privada possa 
emitir o certificado. 

Depois de analisar os documentos constantes no processo que 
orientaram a votação em Plenário, especialmente o parecer de 1 o 
turno da Comissão de Política Agropecuária, esta Comissão optou por 
conformar a redação do § 3° do art. 3° ao disposto no inciso citado, 
mediante a supressão da expressão "públicas e privadas". 

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

PROJETO DE LEI No 637/2003 
Dispõe sobre a política estadual para a promoção do uso de 

sistemas orgânicos de produção vegetal e animal e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A política estadual para a promoção do uso de sistemas 

orgânicos de produção vegetal e animal, disciplinada nos termos 
desta lei, visa à melhoria da qualidade dos produtos agropecuários e 
agroindustriais, por meio da eliminação do emprego de agrotóxicos e 
de outros insumos artificiais. 

Parágrafo único - A política a que se refere o "caput" deste artigo 
será exercida pelo Estado em articulação com órgãos e entidades da 
União. 

Art. 2° - São objetivos da política estadual para a promoção do uso 
de sistemas orgânicos de produção vegetal e animal: 
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I - a preservação da biodiversidade agrícola e natural e da 

saúde humana; 
11 - a conservação de ecossistemas naturais; 
111 - a criação e a expansão de mercados consumidores, com o 

aumento da produção e a redução do preço dos produtos; 
IV - a geração de emprego e renda. 
Art. 3° - Para os efeitos desta lei , considera-se: 
I - produto orgânico o obtido segundo o disposto na Instrução 

Normativa no 7 , de 17 de maio de 1999, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, ou em outra que a substituir; 

11 - produtor orgânico o produtor e o processador de matéria-prima 
orgânica. 

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá editar normas técnicas 
complementares para atender às peculiaridades do Estado. 

Art. 4° - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 2° desta 
lei , incumbe ao Estado: 

I - divulgar os benefícios e as vantagens econômicas, ambientais e 
sanitárias da produção e do consumo de produtos orgânicos; 

11 - incentivar a produção de produtos orgânicos por meio da criação 
de programas e projetos específicos, da concessão de incentivos 
fiscais e da abertura de linhas de crédito especiais em agentes 
financeiros e fundos; 

111 -prestar assistência técnica aos produtores; 
IV - cadastrar os agricultores interessados e registrar as áreas de 

produção; 
V - desenvolver pesquisas, sistemas e métodos de produção; 
VI - registrar e credenciar instituições não governamentais, sem fins 

lucrativos, para a emissão de certificado de origem e qualidade; 
VIl - estimular a comercialização e a exportação de produtos 

orgânicos com certificado de origem e qualidade; 
VIII -cadastrar a pessoa física ou jurídica que produza, comercialize, 

embale, envase, armazene ou processe produto orgânico; 
IX - exercer outras atividades afins. 
§ 1 o - A prestação de serviços do Estado decorrente da aplicação 

desta lei será remunerada com base em tabela da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento- SEAPA. 

§ 2° - Os procedimentos para a concessão do certificado de origem 
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e qualidade serão disciplinados em regulamento. 

§ 3° - A instituição credenciada para emissão de certificado de 
origem e qualidade poderá apor símbolo ou sinal que a identifique na 
certificação de origem e qualidade, nos termos do regulamento desta 
lei. 

Art. 5° - O Estado assegurará aos setores de produção que 
envolvam produtores e trabalhadores rurais, bem como aos de 
comercialização, armazenamento, transporte e abastecimento, nos 
termos do art. 247 da Constituição do Estado, e também aos 
representantes dos setores de saúde e meio ambiente e dos 
consumidores participação no planejamento e na execução da política 
a que se refere o art. 1 o desta lei. 

Art. 6° - É facultativa a adesão a programa ou a projeto desenvolvido 
pelo poder público para a produção de produtos orgânicos. 

Art. 7o - A pessoa física ou jurídica que produza, comercialize, 
embale, envase, armazene ou processe produto orgânico é obrigada a 
cadastrar-se no órgão competente. 

Art. 8° - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às seguintes 
penalidades administrativas, sem prejuízo do disposto na legislação 
civil e penal em vigor: 

I - ao produtor orgânico: 
a) advertência; 
b) multa de 50 (cinqüenta) a 2.000 (duas mil) Unidades Fiscais do 

Estado de Minas Gerais - UFEMGs; 
c) suspensão temporária do direito de uso do certificado de origem e 

qualidade; 
li - à entidade credenciada: 
a) advertência; 
b) multa de 200 (duzentas) a 10.000 (dez mil) UFEMGs; 
c) suspensão do credenciamento pelo período de seis a vinte e 

quatro meses; 
d) cassação do credenciamento. 
§ 1 o - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente, salvo 

com a de advertência, e em dobro, no caso de reincidência. 
§ 2° - Será destruído ou doado a instituição filantrópica o produto 

agropecuário ou agroindustrial cuja certificação de origem e qualidade 
tiver sido obtida de forma irregular, e serão destruídos o certificado e 
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demais documentos emitidos em desacordo com esta lei 
apreendidos pela fiscalização. 

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário e a Lei no 14.160, 

de 4 de janeiro de 2002. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Laudelino Augusto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 693/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 693/2003, de autoria do Deputado Sebastião 
Helvécio, que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá 
outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 
1 o turno. 

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 693/2003 
Dispõe sobre rios de preservação permanente e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Consideram-se rios de preservação permanente os cursos 

de água ou trechos destes com características excepcionais de beleza 
ou dotados de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes 
silvestres naturais ou pouco alterados. 

Art. 2° - A declaração como rio de preservação permanente visa a: 
I - manter o equilíbrio ecológico e a biodiversidade dos ecossistemas 

aquáticos e marginais; 
11 - proteger paisagens naturais pouco alteradas, de beleza cênica 

notável; 
111 - favorecer condições para a educação ambiental e a recreação 

em contato com a natureza; 
IV - proporcionar o desenvolvimento de práticas náuticas em 

equilíbrio com a natureza; 
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V - favorecer condições para a pesca amadorística e 

desenvolver a pesca turística. 
Art. 3° - Ficam proibidos, no rio de preservação permanente: 
I - a modificação do leito e das margens, ressalvada a competência 

da União sobre os rios de seu domínio; 
11 - o revolvimento de sedimentos para a lavra de recursos minerais; 
111 - o exercício de atividade que ameace extinguir espécie da fauna 

aquática ou que possa colocar em risco o equilíbrio dos ecossistemas; 
IV - a utilização de recursos hídricos ou execução de obras ou 

serviços com eles relacionados que estejam em desacordo com os 
objetivos de preservação expressos no art. 2° desta lei. 

Art. 4° - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - definir os usos múltiplos das águas dos rios e dos trechos 
de rios de preservação permanente, observadas as disposições 
contidas no art. 2° desta lei. 

Art. 5° - São rios de preservação permanente: 
I - o rio Cipó, afluente do rio Paraúna, e seus tributários, integrantes 

da bacia hidrográfica do rio das Velhas; 
11 - o rio São Francisco, no trecho que se inicia imediatamente a 

jusante da barragem hidrelétrica de Três Marias e vai até o ponto logo 
a jusante da cachoeira de Pirapora; 

111 - os rios Pandeiros e Peruaçu, integrantes da bacia hidrográfica 
do rio São Francisco; 

IV - o rio Jequitinhonha e seus afluentes, no trecho entre a nascente 
e a confluência com o rio Tabatinga; 

V - o rio Grande e seus afluentes, no trecho entre a nascente e o 
ponto de montante do remanso do lago da barragem de Camargos. 

Art. 6° - Ficam revogadas a Lei no 10.629, de 16 de janeiro de 1992, 
e a Lei no 12.016, de 15 de dezembro de 1995, cujas disposições se 
consolidam nos termos desta lei. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 6, 7 E 8 APRESENTADAS AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003 

Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n° 88/2003, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n° 
36/2003, que altera a Lei no 5.301 , de 16/10/69, que contém o 
Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, 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, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto 
com a Emenda no 1 . 

Em virtude da aprovação de requerimento com fulcro no art. 183 do 
Regimento Interno, a proposição foi encaminhada à Comissão de 
Segurança Pública, que se manifestou pela aprovação da matéria na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Quanto ao mérito, esta Comissão de Administração Pública emitiu 
parecer sobre a matéria, concluindo pela sua aprovação na forma do 
Substitutivo no 2, que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 1 e do 
Substitutivo n° 1 . 

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
emitiu parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2 
com as Emendas n°s 2 a 5, que apresentou, e pela rejeição da 
Emenda no 1 e do Substitutivo no 1. 

Incluída em Plenário para discussão e votação em 1 o turno, a 
proposição recebeu as Emendas n°s 6 a 8 , razão pela qual retoma a 
matéria a esta Comissão para exame das referidas emendas. 

Fundamentação 
A Emenda no 6, do Deputado Célio Moreira, tem por escopo alterar a 

regra de promoção por tempo de serviço no que diz respeito ao direito 
de acesso à graduação de Terceiro-Sargento. Também cuida da 
aptidão do militar para participação em cursos de treinamento. 

A Emenda no 7, do Deputado Weliton Prado, determina a instalação 
de creches e berçários nos batalhões da Polícia Militar. 

Finalmente, a Emenda no 8, do Deputado Durval Ângelo, assegura 
para todos os Praças a promoção automática à graduação superior, a 
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vigorar a partir de 31 /12/2004. 

Esclarecemos que as Emendas n°s 6 e 8 propõem alterações que 
não se coadunam com o Substitutivo no 2, apresentado em parecer 
aprovado nesta Comissão. 

Corroboramos o nosso entendimento de que o Substitutivo no 2 ao 
Projeto de Lei Complementar n° 36/2003 trata da matéria de forma 
mais apropriada, tendo em vista a hierarquia existente entre os 
diversos postos e graduações que constituem a carreira militar, razão 
pela qual deixamos de acolher as Emendas nos 6 e 8 . 

Quanto à Emenda n° 7, por tratar de direito constitucionalmente 
assegurado, esclarecemos que normas regulamentares próprias é que 
devem tratar da matéria, razão pela qual também deixamos de acolhê-
la. 

Em face do exposto, apresentamos a seguinte conclusão. 
Conclusão 

Somos, portanto, pela rejeição das Emendas n°s 6, 7 e 8 
apresentadas ao Projeto de Lei Complementar no 36/2003. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Paulo 

Piau - Jô Moraes - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO SOBRE AS EMENDAS N°S 2 A 6 AO 
PROJETO DE LEI N° 1.026/2003, APRESENTADAS EM PLENÁRIO 

(Nova Redação, nos Termos do § 1 o do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, enviado por meio da 
Mensagem n° 101 /2003, o projeto de lei em epígrafe altera o disposto 
no parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .393, de 6/1/94, que cria o 
Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com 
a Emenda no 1, que propôs. Posteriormente, a Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio exarou seu parecer pela aprovação do projeto 
com esse aperfeiçoamento. Por seu turno, a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária teve o mesmo entendimento. 

Em Plenário, foi o projeto incluído em ordem do dia, e, no decorrer 
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da discussão, foram apresentadas as Emendas n°S 2 e 3 pelo 
Deputado Rogério Correia e as Emendas nos 4 a 6 pelo Deputado 
Chico Simões, as quais, nos termos do§ 2° do art. 188 do Regimento 
Interno, foram encaminhadas a esta Comissão, para receberem 
parecer. 

Tendo sido pedido destaque, a Emenda no 5 recebeu parecer pela 
aprovação, alteração com a qual concordou o relator e, nos termos 
regimentais, passa-se a dar forma à matéria. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem como objetivo exclusivo prorrogar o 

prazo de funcionamento do FINO por mais dez anos. 
Por seu turno, o Regimento Interno desta Casa Legislativa estatui , 

em seu art. 228, inciso I, que não será recebida emenda que não for 
pertinente ao assunto versado na proposição principal. 

Como nenhuma dessas emendas dispõe sobre prorrogação do 
prazo de funcionamento do FINO, entendemos que, por força do 
dispositivo acima, elas não devem ser recebidas e devem ser, 
preliminarmente, rejeitadas; todavia, a maioria dos membros desta 
Comissão entendeu que a Emenda no 5 é relevante para esta 
Comissão exercer o seu papel fiscalizador e teve uma interpretação 
divergente da original, a qual, democraticamente, acompanhamos. 

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para propor o 
aperfeiçoamento do projeto sob o aspecto da técnica legislativa, sem 
alteração de conteúdo, o que fazemos por meio da Emenda no 7, 
apresentada na conclusão da presente peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda no 5 e 

pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 4 e 6 , apresentadas em Plenário 
no 1° turno, e pela aprovação da seguinte Emenda no 7 . Aprovada a 
Emenda no 7, fica prejudicada a Emenda no 1 . 

EMENDA N° 7 
De-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O prazo para a concessão de financiamento previsto no 

parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .393, de 6 de janeiro de 1994, 
fica prorrogado por dez anos contados a partir de 6 de janeiro de 
2004.". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico 

Simões- Mauro Lobo- Sebastião Helvécio. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 4 A 21 APRESENTADAS AO 

PROJETO DE LEI N° 1.081 /2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 

objetivo alterar a Lei no 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre as 
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça de Primeiro e Segundo 
Graus. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/9/2003, preliminarmente 
foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 
A requerimento do Deputado Rogério Correia e outros, foi a 
proposição também distribuída à Comissão de Defesa do Consumidor 
e do Contribuinte, que concluiu pela aprovação do projeto com as 
Emendas nos 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação da proposição, 
apresentando-lhe a Emenda no 3. 

Esta Comissão, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresentou. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas n°S 4 a 21 , dos Deputados Weliton Prado, Rogério 
Correia, Dalmo Ribeiro Silva e Doutor Viana. 

Retorna, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja 
emitido parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Emenda n° 4 pretende isentar do pagamento de custas o recurso 

de apelação contra decisão que tenha indeferido o pedido de 
assistência judiciária gratuita. Em nosso entendimento o recurso de 
apelação é ação que deve ser taxada. A lei define critérios objetivos 
para a definição de assistência judiciária gratuita, sendo raros os 
casos em que ocorre a arbitrariedade por parte do Poder Judiciário. A 
gratuidade da apelação poderia estimular a apresentação desse tipo 
de ação sem a devida instrução, prejudicando o andamento do 
processo judicial. Dessa forma, não acatamos a emenda. 
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As Emendas n°s 5, 6 e 8 dispõem sobre a alteração das Tabelas 

A, B e C, respectivamente, suprimindo a progressividade na cobrança 
das custas judiciárias. A progressividade é princípio consagrado em 
nossa legislação. Na doutrina em geral, os princ1p1os da 
progressividade, proporcionalidade e seletividade são entendidos 
como subprincípios do princípio da capacidade contributiva. O 
princípio da progressividade implica que o tributo deve ser cobrado 
por alíquotas maiores, à medida que se alargar a base de cálculo. O 
projeto em questão permite que as custas sejam cobradas 
proporcionalmente ao valor da ação judicial apresentada. Por essa 
razão, não acatamos as emendas apresentadas. 

A Emenda n° 7 dispõe sobre o reembolso de verbas indenizatórias, 
propondo que o Estado de Minas Gerais, suas autarquias e fundações 
sejam responsáveis pela indenização de transporte ao Oficial de 
Justiça-Avaliador, a título de ressarcimento de despesa realizada com 
locomoção, para fazer citação e intimação e cumprir diligência fora 
das dependências dos tribunais ou das varas 'onde esteja lotado. 
Tratando do mesmo tema, a Emenda no 19 exclui o Estado, suas 
autarquias e fundações do recolhimento prévio do valor da diligência, 
como condição para que seja expedido o mandado. 

Atualmente, não ocorre o reembolso de verbas indenizatórias 
quando o citado, intimado ou notificado é um órgão da administração 
direta. Nesses casos, a remuneração do Oficial de Justiça é de 
responsabilidade do Poder Judiciário. No entanto, consideramos 
pertinente a proposta de exclusão das autarquias e fundações da 
abrangência do art. 18, § 8°, do Substitutivo no 1, razão pela qual 
acataremos, de forma parcial , a Emenda n° 7 na forma da Subemenda 
n° 1, que apresentamos ao final de nosso parecer. Da mesma forma, 
acataremos a Emenda no 19, apresentando ao final de nosso relatório 
a Subemenda n° 1 . 

A Emenda n° 9 propõe que as ações de embargos à execução e a 
ação monitória sejam excluídas do pagamento das custas devidas no 
Juízo de Primeiro Grau e nos processos de competência originária do 
Tribunal de Justiça. Os dois tipos de ação citados são pleitos 
regulares no Judiciário e devem ter o mesmo tratamento concedido às 
demais ações judiciais. Assim, não acatamos a referida emenda. 

A Emenda no 1 O propõe a dispensa do recolhimento das custas 
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finais quando ocorrer o indeferimento de assistência judiciária. 
Pressupõe-se que o indeferimento da assistência judiciária ocorre 
quando o interessado não se enquadra na situação de necessitado, 
definido como todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 
pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei n° 1.060, de 1950, que 
estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados). Esta lei , em seu art. 12, dispõe que a parte beneficiada 
pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las 
desde que possa fazê-lo . Dessa forma, não acatamos a emenda 
apresentada. 

A Emenda n° 11 propõe prazo de até cinco dias após o término do 
prazo de interposição do recurso, para o pagamento de preparo pela 
interposição de recurso. Ao mesmo tempo, isenta o recurso adesivo 
do pagamento de preparo pela interposição. O recurso adesivo "é o 
recurso contraposto ao da parte adversa, por aquela que se dispunha 
a não impugnar a decisão, e só veio a impugná-la porque o fizera o 
outro litigante" (Moreira, 1974). Em nosso entendimento, o recurso 
adesivo é um tipo de ação que deve ter o mesmo tratamento 
concedido às demais ações. Dessa forma, não acatamos a emenda. 

A Emenda no 12 altera os critérios para a aplicação de multa, no 
caso de falta de pagamento das custas ou seu pagamento a menor ou 
intempestivo. A emenda propõe a adoção da regra contida no Código 
de Defesa do Consumidor, definindo multa de 2% e juros moratórios 
de 1% sobre a importância devida. As regras de definição de multas e 
juros do projeto em tela seguem a mesma linha do definido 
recentemente por esta Casa, por ocasião da aprovação da taxa de 
expediente, taxa de segurança pública e taxa judiciária. Assim, não 
acatamos a emenda. 

A Emenda no 13 exclui o recolhimento prévio do valor da diligência 
nos feitos em que haja isenção ou dispensa de custas. De acordo com 
o Substitutivo no 1, não se aplica o recolhimento prévio do valor da 
diligência, como condição para que seja expedido o mandado, nos 
seguintes casos: ação penal pública e caso emergencial ou de ofício, 
conforme determinação do Juiz. Entendemos ser esse o melhor 
procedimento, razão pela qual não acatamos a emenda. 

A Emenda no 14 dispõe sobre a cobrança de custas de 
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retardamento. De acordo com o Substitutivo no 1 , essas custas se 
incluem na conta das custas finais contra o causador ou requerente do 
ato, não se contando contra aquele que as houver impugnado, nos 
termos do § 3° do art. 267 do Código de Processo Civil. Em nossa 
opinião, a não-cobrança de custas de retardamento poderá beneficiar 
o litigante de má-fé, interessado em atrasar o andamento processual. 
Dessa forma, não acatamos a referida emenda. 

A Emenda n° 15 propõe aumentar de 80Km para 160Km rodados o 
limite para o pagamento de reembolso de verbas indenizatórias de 
Oficial de Justiça-Avaliador, para o cumprimento de mandados fora do 
perímetro urbano e suburbano. Considerando a grande extensão do 
Estado de Minas Gerais e a distância entre as comarcas e os 
mumc1p1os, este relator entende ser pertinente a emenda 
apresentada. Para as situações em que a saída do Oficial de Justiça 
exceder o limite proposto, existe a possibilidade prevista na nota li da 
Tabela D do projeto, que dispõe que ocorrências excepcionais serão 
examinadas pelo Juiz, caso a caso. Assim, este relator acata a 
referida emenda. 

As Emendas n°s 16 e 17 propõem que os recursos da receita 
proveniente da arrecadação das custas judiciais sejam aplicados na 
construção, na manutenção, na conservação e na reparação de 
prédios de fórum, no custeio de ações públicas e assistência 
judiciária, na Defensoria Pública, no Fundo Penitenciário Estadual e 
no custeio de encargos de natureza previdencial e assistencial. Este 
relator entende que os recursos oriundos de custas judiciais devem 
ser aplicados no custeio do processo judiciário, conforme definido no 
art. 5° do projeto, que relaciona as custas judiciárias a despesas com 
atos judiciais praticados em razão de ofício e que compreendem o 
registro, a expedição, o preparo e o arquivamento de feitos. O mesmo 
entendimento tem o Supremo Tribunal Federal , que, no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade- ADI - 2.040/99, pronunciou que 
"a vinculação das taxas judiciárias e dos emolumentos a entidades 
privadas ou mesmo a serviços públicos diversos daqueles a que tais 
recursos se destinam subverte a finalidade institucional do tributo". 
Dessa forma, não acataremos as referidas emendas. 

A Emenda n° 18 trata da remuneração de perito, intérprete, tradutor, 
assistente técnico e agrimensor à vista da proposta de honorários 
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apresentada para remuneração de serviço. O objeto da emenda 
consta do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual, em seu art. 5°, inciso 
111 , determina que se inclua na conta de custas finais a remuneração 
do perito, do intérprete, do tradutor, do assistente técnico, do 
agrimensor, do psicólogo judicial, do assistente social judicial e do 
médico judicial, arbitrada pelo Juiz. Assim, não acatamos a referida 
emenda. 

A Emenda no 20 propõe seja incluído no rol de isenções de 
pagamento de custas o autor nas ações de mandado de segurança. A 
Constituição Federal, em seu art. 5°, LXXVII , estabelece que são 
gratuitas as ações de "habeas corpus" e "habeas data" e, na forma da 
lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Apesar do 
mandado de segurança ser instrumento pleno de exercício da 
cidadania, não consta da Carta Maior referência a essa ação. Por 
outro lado, ressaltamos que o lado que perder a ação deverá arcar 
com as custas do processo, de tal forma que o impetrante do 
mandado de segurança, caso vença a ação, tenha o ressarcimento do 
valor das custas para entrar com a ação. Sendo assim, este relator 
não acata a emenda. 

A Emenda n° 21 pretende substituir a Tabela A, anexa ao projeto, de 
forma a não vincular o valor das custas judiciárias às competências 
das Varas Cíveis. No entendimento deste relator, é justo e razoável 
que o valor das custas seja definido em razão do tipo de ação 
demandado. Assim, não acatamos a referida emenda. 

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

1.0a1/2003 na forma do Substitutivo no 1, apresentado por esta 
Comissão, com a Emenda no 15, apresentada em plenário, a 
Submenda no 1 à Emenda n° 7, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 19 e 
a Emenda no 22, a seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas 
n°s 4 a 1 4 e 1 6 a 21 . 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA No 7 
Dê-se ao § ao do art. 1a a seguinte redação: 
"Art. 1a - ................... . 
§ ao - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da 

administração direta do Estado." . 
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SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 19 
Acrescente-se ao art. 18: 
"Art. 18- .............. . 

11 5 1 

§ 9° - O disposto no § 1 o não se aplica às autarquias e fundações do 
Estado de Minas Gerais.". 

EMENDA No 22 
Acrescente-se ao art. 18: 
"Art. 18- ............. . 
§ 1 O - O Poder Judiciário assegurará o pagamento da verba 

indenizatória de transporte ao Oficial de Justiça-Avaliador, nos feitos 
alcançados pelo disposto no §8° deste artigo.". 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Simões 

(voto contrário)- Mauro Lobo- José Henrique- Sebastião Helvécio. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 10/12/2003, as seguintes 
comunicações: 

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr. Ari Alves 
de Carvalho, ocorrido em 23/11 /2003, em Bom Sucesso. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Leonídio Bouças, notificando o falecimento de Ricardo 
Augusto Rodrigues Heitor, ocorrido em 7/12/2003, em Fruta I. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Neider Moreira, notificando o falecimento da Sra. 
Tânia Ávila Portes, ocorrido em 9/12/2003, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

MANIFESTAÇÕES 
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, 111 , "b" a 

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações: 
de congratulações com o Governador do Estado pelo lançamento do 

Programa Viva Vida, em 9/10/2003 (Requerimento n° 1.612/2003, do 
Deputado Domingos Sávio); 

de congratulações com o Hospital Mater Dei pelo recebimento do 
prêmio Destaque em Saúde, conferido pela União Nacional das 
Instituições de Autogestão em Saúde - UNIDAS (Requerimento no 
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1.642/2003, do Deputado Gil Pereira); 

de aplauso à Prefeitura Municipal de Nova Lima pela inauguração do 
CTI da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes 
(Requerimento no 1.656/2003, do Deputado Doutor Viana); 

de congratulações com o Lar de Amparo e Promoção Humana por 
seus 20 anos de atividade (Requerimento no 1.684/2003, do Deputado 
Dinis Pinheiro); 

de congratulações com o jornalista Mozahir Salomão pelo 
lançamento do livro "Jornalismo Radiofônico e Vinculação Social" 
(Requerimento no 1.715/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de aplauso ao Prefeito Municipal de Carmo do Cajuru pelo trabalho 
realizado na área de saúde, em especial o Programa Alimentação 
(Requerimento n° 1.744/2003, do Deputado Paulo Cesar); 

de congratulações com o Instituto Educacional Cecília Meireles pela 
qualidade dos relevantes serviços na área da educação há 32 anos 
(Requerimento n° 1.754/2003, do Deputado Gil Pereira); 

de congratulações com a Universidade Federal de Minas Gerais por 
sua classificação entre as melhores instituições de ensino superior do 
País pelo Guia do Estudante 2004 (Requerimento n° 1.760/2003, da 
Deputada Ana Maria Resende); 

de congratulações com o Centro Estadual de Educação Continuada 
- CESEC - pela comemoração de seu jubileu de prata (Requerimento 
no 1.761/2003, da Deputada Ana Maria Resende) ; 

de congratulações com o Aeroclube Flamarion Wanderley pela 
promoção do I Seminário Norte-Mineiro de Segurança Aeronáutica 
(Requerimento no 1.766/2003, do Deputado Célio Moreira); 

de congratulações com Maria Lúcia Afonso pela conquista do título 
geral do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Desportiva, na 
categoria infantil , e com a equipe de ginástica do Instituto Newton 
Paiva Ferreira (Requerimento n° 1.767/2003, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva); 

de congratulações com Dom Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo 
de Mariana, pela elevação do Santuário do Sagrado Coração de 
Jesus, em Conselheiro Lafaiete, à condição de Basílica, pelo Papa 
João Paulo 11 (Requerimento n° 1.770/2003, do Deputado José Milton); 

de congratulações com o Padre Luiz Carlos César Ferreira Carneiro, 
Pároco do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro 
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Lafaiete, por ter sido este elevado à condição de Basílica, pelo 
Papa João Paulo 11 (Requerimento no 1.771 /2003, do Deputado José 
Milton); 

de congratulações com a comunidade do Município de Santo 
Antônio do Monte pelo transcurso do 128° aniversário de sua 
emancipação (Requerimento n° 1.776/2003, do Deputado Domingos 
Sávio); 

de congratulações com o Município de Carlos Chagas pelo 
transcurso dos 65 anos de sua emancipação (Requerimento n° 
1.778/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com a comunidade do Municfpio de Gouveia pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 
1.779/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 

de aplauso à Companhia de Processamento de Dados do Estado de 
Minas Gerais - PRODEMGE - pela conquista do 11 Prêmio Excelência 
em Governo Eletrônico - Prêmio E-Gov 2003, na categoria Governo 
para Negócios (Requerimento n° 1.780/2003, do Deputado Doutor 
Viana); 

de congratulações com a comunidade do Município de Uruana de 
Minas pelo transcurso do 8° aniversário de sua emancipação 
(Requerimento n° 1.799/2003, do Deputado Antônio Andrade) ; 

de congratulações com a comunidade do Município de Unaí pelo 
transcurso do 60° aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
1.800/2003, do Deputado Antônio Andrade); 

de congratulações com a comunidade do Município de Tiros pelo 
transcurso do 80°aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 
1.801/2003, do Deputado Antônio Andrade) ; 

de congratulações com o Município de Presidente Olegário pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação (Requerimento no 
1.802/2003, do Deputado Antônio Andrade) ; 

de congratulações com a Imprensa Oficial pelos 112 anos de sua 
criação (Requerimento n° 1 .803/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva); 

de congratulações com o Sr. Wilson Francisco Nepomuceno, 
Presidente do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Santos Dumont, pelo excelente trabalho realizado à 
frente desse órgão (Requerimento no 1 .804/2003, do Deputado Dinis 

L--------0----.....J 



11 5-l 
Pinheiro); 

de congratulações com o Município de Sete Lagoas pelo transcurso 
do 123° aniversário de sua emancipação (Requerimento n° 
1.805/2003, do Deputado Doutor Ronaldo) ; 

de congratulações com a COPASA-MG pela conquista do Prêmio 
Nacional de Qualidade em Saneamento (Requerimento no 1.806/2003, 
do Deputado Doutor Ronaldo); 

de aplauso ao Hospital Monte Sinai, no Município de Juiz de Fora 
por ser o primeiro hospital sediado no Estado a receber da 
Organização Nacional de Acreditação o maior título de qualidade a 
que esse gênero de instituição pode receber no Brasil (Requerimento 
n° 1.816/2003, do Deputado Sebastião Helvécio); 

de repúdio ao Senado Federal por ter aprovado dispositivo que 
causou prejuízo à CEMIG, na votação do Projeto de Lei 
Complementar Federal n° 16/2003 (Requerimento n° 1.819/2003, do 
Colégio de Líderes); 

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Reitora 
da UFMG, pela entrega do espaço ffsico recuperado do Hospital 
Borges da Costa (Requerimento no 1.821/2003, da Deputada Ana 
Maria Resende); 

de congratulações à Sra. Evangelina Castilho Duarte por sua posse 
como Juíza do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento n° 
1.822/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar à família do Sr. José Gabriel de Resende por seu 
falecimento no dia 9/11 /2003 (Requerimento n° 1 .824/2003, da 
Deputada Maria Tereza Lara); 

de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva, Juiz de 
Direito da Vara da Família e da Infância e Juventude, por sua 
promoção, por merecimento, para a Comarca de Poços de Caldas 
(Requerimento n° 1.826/2003, do Deputado Gil Pereira); 

de congratulações com a Escola Estadual Cel. José Afonso de 
Almeida, pelo transcurso de seu 70° aniversário de fundação 
(Requerimento no 1.856/2003, do Deputado Antônio Andrade) ; 

de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Olímpio Pires 
Guerra, ocorrido em ltabira, em 14/11 /2003 (Requerimento no 
1.857/2003, do Deputado Doutor Viana) ; 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pratinha pelo 
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transcurso do 55° aniversano de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.870/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Abadia dos 
Dourados pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.871 /2003, do Deputado 
João Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Arapuá pelo 
transcurso do 41 ° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .872/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de lraí de Minas pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .873/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de São Francisco de 
Sales pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.874/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Senhora do Porto 
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .875/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Tapira pelo 
transcurso do 41 ° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.876/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Taiobeiras pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.877/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Veríssimo pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.878/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Lagamar pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
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administrativa (Requerimento no 1 .879/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Gurinhatã pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.880/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Planura pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.881/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Uberaba pelo 
transcurso do 167° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.882/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alvinópolis pelo 
transcurso do 112° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .883/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cássia pelo 
transcurso do 113° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .884/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Heliodora pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .885/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de lguatama pelo 
transcurso do 60° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.886/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de lndianápolis pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.887/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de lpiaçu pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.888/2003, do Deputado João 
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Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Berizal pelo 
transcurso do 8° aniversano de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.889/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
pelo transcurso do 106° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.890/2003, do Deputado João 
Bittar) ; 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Buritis pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.891 /2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .892/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Campina Verde 
pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .893/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Campo Florido 
pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.894/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Canápolis pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .895/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Carmo da 
Cachoeira pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.896/2003, do Deputado 
João Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Cascalho Rico pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.897/2003, do Deputado João 
Bittar); 

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



11 58 
de congratulações com a Prefeitura Municipal de Centralina pelo 

transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .898/2003, do Deputado João 
Bittar) ; 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Patos de Minas 
pelo transcurso do 135° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.899/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Alterosa pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .900/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com o Sr. Otávio de Abreu Portes por sua 
nomeação como Juiz do Tribunal de Alçada do Estado (Requerimento 
no 1.903/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o jornal "O Tempo" pelo transcurso do7° 
aniversário de sua fundação (Requerimento no 1 .904/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de congratulações com o Sr. Willy Gonzer pelo transcurso do seu 
50° aniversário como radialista (Requerimento no 1 .906/2003, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 

de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Viçoso, ex-Prefeito 
Municipal de Jequeri, ocorrido em 11 /11/2003 (Requerimento no 
1.907/2003, do Deputado lvair Nogueira); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .911 /2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Santa Juliana pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.912/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Romaria pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1 .913/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pará de Minas pelo 
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transcurso do 129° aniversano de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.914/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Janaúba pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.915/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de lturama pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.916/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de ltatiaiuçu pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.917/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de ltapagipe pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.918/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pequeri pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.919/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pratápolis pelo 
transcurso do 60° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.920/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pintópolis pelo 
transcurso do 8° aniversano de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.921/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guimarânia pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.922/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Guarda-Mor pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
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administrativa (Requerimento no 1 .923/2003, do Deputado João 
Bittar) ; 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Grupiara pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.924/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Gameleiras pelo 
transcurso do 8° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.925/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Fortuna de Minas 
pelo transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.926/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Contagem pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.927/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Douradoquara pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.928/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena 
pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.929/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Congonhas pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.930/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Coluna pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.931/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Comendador 
Gomes pelo transcurso do 55° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.932/2003, do Deputado 
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João Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Conceição das 
Alagoas pelo transcurso do 65° aniversário de sua emancipação 
político-administrativa (Requerimento no 1.933/2003, do Deputado 
João Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha 
pelo transcurso do 8° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .934/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Medeiros pelo 
transcurso do 41 o aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .935/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Vespasiano pelo 
transcurso do 55° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.936/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Matutina pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.937/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova Ponte pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1 .938/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Ouro Branco pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.939/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pedrinópolis pelo 
transcurso do 41 ° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento n° 1.940/2003, do Deputado João 
Bittar); 

de congratulações com a Prefeitura Municipal de Perdizes pelo 
transcurso do 65° aniversário de sua emancipação político-
administrativa (Requerimento no 1.941 /2003, do Deputado João 
Bittar); 

"----0--------' 



11 62 
de congratulações com os Juízes eleitos para a administração 

do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no biênio 2004-
2005 (Requerimento no 1.954/2003, do Deputado Leonardo Moreira); 

de aplauso aos policiais civis do 1 o Distrito de Polícia de Justinópolis, 
nesta Capital, pela bem-sucedida investigação do latrocínio de Clóvis 
Mendes Viana Júnior (Requerimento no 2.022/2003, da Comissão de 
Segurança Pública); 

de repúdio pela situação vexatória a que foram submetidos os 
estudantes da Escola Municipal Quilombo dos Palmares, em Juiz de 
Fora, em 11 /11/2003 (Requerimento no 2.023/2003, da Comissão de 
Direitos Humanos); 

de congratulações com o Sr. Hélio Fraga pela comemoração do 15° 
aniversário do Caderno de Turismo do jornal "Hoje em Dia" e pelo 
título a ele concedido pela Comissão Européia de Turismo de melhor 
caderno da categoria no Brasil (Requerimento n° 2.032/2003, da 
Comissão de Turismo). 
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de Meio Ambiente; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei no 830/2003; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; aprovação do requerimento - Questões de ordem - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°S 637 e 693/2003; aprovação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres- Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Adalclever Lopes-

Alberto Bejani - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio 
Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
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Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto 
Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas -Wanderley Ávila- Weliton Prado -Zé 
Maia. 

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

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

18 Parte 
18 Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Biel Rocha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa 
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Grande Expediente. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.305/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Jerônimo Mendonça, com 

sede no Município de ltuiutaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Jerônimo 

Mendonça, com sede no Município de ltuiutaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 dezembro de 2003. 
João Bittar 
Justificação: A Fundação Jerônimo Mendonça tem por finalidade 
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promover o bem-estar de crianças e adolescentes na faixa etária 
compreendida entre 7 e 17 anos de idade, de forma a auxiliar no 
desenvolvimento sociointelectual de jovens carentes. 

Trata-se de uma entidade que assiste jovens na faixa etária citada, 
que os auxilia por meio de oficinas, em aspectos educacionais, 
religiosos, profissionais e sociais. Permite aos beneficiados sentirem-
se incentivados a desenvolver aptidões capazes de favorecê-los nas 
atividades escolares. 

Por sua importante participação na vida desses jovens , defendo a 
concessão do título declaratório de utilidade pública à Fundação 
Jerônimo Mendonça, para que tenha direito ao merecido apoio do 
Governo do Estado, mediante liberação de recursos e outros meios 
possíveis. 

- 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 No 1 .306/2003 
Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Tupaciguara, com 

sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato Rural de 

Tupaciguara, 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, 3 de dezembro de 2003. 
Luiz Humberto Carneiro 
Justificação: O Sindicato Rural de Tupaciguara, entidade sem fins 

lucrativos, foi constituído para fins de aprimoramento e progresso da 
agricultura e da pecuária local. Visa à formação profissional rural e à 
promoção social , por meio de treinamentos realizados em parceria 
com o SENAR Minas. Integra-se também aos trabalhos 
desenvolvidos pela Federação da Agricultura de Minas Gerais -
FAEMG. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas para a 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI No 1.307/2003 
Declara de utilidade pública a Vila Vicentina Dom Manoel, com sede 

no Município de Luz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Vila Vicentina Dom 

Manoel, com sede no Município de Luz. 
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 dezembro de 2003. 
Maria Olívia 
Justificação: A Vila Vicentina Dom Manoel é órgão vinculado ao 

Conselho Central São Rafael de Luz da SSVP e tem por finalidade a 
prática da caridade cristã no campo da assistência social e da 
promoção humana, visando especialmente à manutenção de 
estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de ambos os 
sexos, proporcionando-lhes assistência material e espiritual. Além 
disso procura estender tais serviços a famílias e pessoas 
necessitadas. 

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a 
anuência de meus nobres pares ao projeto proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .308/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e 

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

Aposentados e Pensionistas de ltaúna - AAPI -, 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, 9 de dezembro de 2003. 
Neider Moreira 
Justificação: A referida Associação tem como objetivos e finalidades 
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estatutárias, entre outros, congregar aposentados e pensionistas 
de ltaúna e de municípios vizinhos; representar e defender os seus 
interesses junto a órgãos públicos; promover a saúde por meio de 
atendimento médico, odontológico e psicológico; proporcionar 
atividades sociais, recreativas e culturais aos associados. Além disso, 
a entidade de que trata o projeto de lei em tela atende todos os 
requisitos da Lei no 12.972, de 27/7/98, que disciplina a declaração de 
utilidade pública. 

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação 
dos 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 No 1.309/2003 
Institui o Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Plano Diretor de Resíduos Sólidos para o 

Estado de Minas Gerais. 
Art. 2° - O Plano Diretor de que trata esta lei diagnosticará e proporá 

soluções para os problemas existentes no tocante à coleta, ao 
tratamento e à disposição final dos resíduos sólidos de origem 
domiciliar, industrial e hospitalar. 

Parágrafo único - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos apresentará 
previsões para os próximos cinco, dez, quinze e vinte anos, indicando 
as situações, os problemas prováveis e as soluções indicadas para 
esses problemas nesses intervalos de tempo. 

Art . 3° - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos adotará, nas análises e 
propos1çoes, um enfoque regional e integrado, priorizando parcerias 
com Prefeituras Municipais, consórcios intermunicipais e iniciativa 
privada. 

Art. 4° - As propostas do Plano Diretor de Resíduos Sólidos serão 
discutidas em cada região e sub-região objeto dos estudos e das 
proposições nele contidos, em parcerias que poderão ser firmadas 
com Prefeitos, as Câmaras Municipais e as entidades locais 
representativas da sociedade civil. 

Art. 5° - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos avaliará as atuais 
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tecnologias disponíveis para destinação final de resíduos 
domiciliares, hospitalares e industriais, observando-se os aspectos 
técnicos, econômicos financeiros e ambientais. 

Parágrafo único - O Plano Diretor avaliará, também, soluções 
alternativas ou complementares, especialmente a coleta seletiva com 
reciclagem e compostagem de resíduos orgânicos e a geração de gás 
a partir do lixo. 

Art. 6° - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos será revisto a cada 
qüinqüênio, a partir de sua aprovação pelo Poder Legislativo, cabendo 
ao Poder Executivo a apresentação de projetos de revisão à 
Assembléia Legislativa do Estado, em tempo hábil para discussão e 
deliberação. 

Parágrafo único- As propostas de revisão do Plano Diretor deverão 
considerar o processo de geração de resíduos sólidos, os problemas 
remanescentes e novos no que tange à coleta, ao tratamento e à 
disposição, bem como as inovações tecnológicas pertinentes ao 
assunto, observados os aspectos mencionados no "caput" do art. 5°. 

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

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira 
Justificação: o Plano Diretor é um documento que serve de 

orientação para todas as atividades. Nele são definidos, de forma 
organizada, metas, objetivos e estratégias para orientar a pesquisa, o 
desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologia, 
propiciando o desenvolvimento de ações voltadas para a satisfação 
dos cidadãos. 

Esta proposição visa ao alinhamento estratégico do Estado, na 
busca por melhores resultados não somente na área de pesquisa, 
mas também na de processos gerenciais, fundamentais em um 
governo moderno. 

Nos últimos anos muito se tem discutido sobre a gestão de resíduos 
sólidos urbanos e industriais nos níveis federal , estadual e municipal. 

De forma a considerar as sérias questões sociais do setor, esta 
proposição procura incentivar a criação e o desenvolvimento de 
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associações e cooperativas de catadores, incorporando o trabalho 
no processo de coleta, na separação e na comercialização dos 
resíduos urbanos recicláveis. 

Este projeto de lei também visa incorporar o princípio da 
responsabilidade compartilhada entre o poder público, os geradores 
de resíduos e a sociedade civil. 

No Estado de São Paulo foi sancionada a Lei n° 11 .837, de 
27/5/2003, que dispõe sobre a apresentação, pelo Poder Executivo, 
de Plano Diretor de Resíduos Sólidos para esse Estado. Além disso, 
outros projetos de lei tratando do mesmo assunto tramitam na 
Assembléia Legislativa desse Estado, implementando políticas 
estaduais de gestão integrada de resíduos sólidos, que visam 
aprimorar ações que, além de preservarem o meio ambiente e a 
saúde pública, gerem empregos. 

Pesquisando a legislação estadual, notamos a falta de política clara 
a respeito do tema, o que acarreta danos ambientais, ameaça à saúde 
pública e desperdício de material, tudo isso num País extremamente 
carente de recursos. O setor da construção civil, por exemplo, estima 
que, para cada quatro casas construídas, desperdiça-se material 
suficiente para a construção de uma quinta casa. 

Nesse contexto, acreditamos que a criação do Plano Diretor de 
Resíduos Sólidos para o Estado será o ponto de partida para definir 
políticas e unificar dispositivos a respeito desse assunto, tornando 
mais eficaz a fiscalização de seu cumprimento. 

Por esses motivos solicitamos o apoio dos nobres colegas à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1 .310/2003 
Cria o Pólo de Desenvolvimento do Circuito Turístico Religioso e dá 

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

Desenvolvimento do Circuito Turístico Religioso. 
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por 

esta lei os Municípios de Guapé, llicínea, Campo do Meio, Boa 
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Esperança, Campos Gerais, Coqueiral, Santana da Vargem, Três 
Pontas, Nepomuceno, Elói Mendes, Varginha, Carmo da Cachoeira, 
Cordislândia, Monsenhor Paulo, Três Corações, São Bento Abade, 
São Gonçalo do Sapucaí, Campanha, Cambuquira, Heliodora, 
Lambari, Natércia, Jesuânia, Conceição do Rio Verde, São Tomé das 
Letras, Conceição das Pedras, Olímpio Noronha, Pedralva, São José 
do Alegre, Cristina, Carmo de Minas, Soledade de Minas, Dom 
Viçoso, São Lourenço, Caxambu, Baependi, Cruzília, Pouso Alto , 
Virgínia, São Sebastião do Rio Verde, Passa-Quatro, ltanhandu, 
ltamonte, Alagoa, Aiuruoca, Serranos, Seritinga e Carvalhos. 

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

Art. 3° - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas 
referidas no art. 2°: 

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

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

111 - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições 
especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas 
relacionados com atividade turística no Circuito Turístico Religioso. 

Art. 4° - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às 
empresas referidas no art. 2°: 

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

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



11 7 1 
11 - a concessão de período de carência de dois anos, contado 

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

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

Art. 5° - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1 o 

poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios 
fiscais às empresas que implantarem projetos turísticos em seus 
territórios. 

Art. 6° - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos 
com o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições 
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal no 1 01 , de 4 de 
maio de 2000. 

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

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

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente. 

Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A presente proposição visa a criação do Pólo de 

Desenvolvimento do Circuito Turístico Religioso, compreendendo a 
oferta de incentivos que permitam o surgimento de uma infra-estrutura 
turística adequada para receber os peregrinos e visitantes que 
queiram conhecer esse circuito, de modo a torná-lo um 
empreendimento capaz de contribuir para a redução da desigualdade 
e a exclusão, diminuindo a difusão da violência e atenuando as 
tensões decorrentes da injusta distribuição de renda, a partir da 
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crença de que o turismo é uma atividade geradora de emprego e 
renda. 

A concepção do Circuito Turístico Religioso tem os seguintes 
objetivos básicos: firmar-se como agente de valorização e 
conservação do patrimônio cultural e natural das comunidades sul-
mineiras; converter-se em instrumento de organização e valorização 
das comunidades envolvidas no circuito, fortalecendo os seus anseios 
de promoção humana; fomentar processos criativos que potencializem 
novos produtos turísticos apoiados na regionalidade e identidade 
cultural da população sul-mineira; contribuir para a eliminação das 
desigualdades sociais. 

O Circuito Turístico Religioso congregará os municípios enumerados 
na proposição, agregando as especificidades de cada um deles e 
potencializando os elementos distintivos do turismo religioso, que 
envolve o patrimônio artístico e cultural, as festas e celebrações e 
inúmeras outras manifestações de religiosidade e fé . 

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

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

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

REQUERIMENTOS 
N° 2.099/2003, do Deputado Doutor Ronaldo, solicitando seja 

formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Celso 
Lemos Lélis, ocorrido em 1 0/12/2003. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 2.100/2003, do Deputado José Milton, solicitando seja enviado ao 
Secretário da Fazenda pedido de informações que mencionas, sobre 
o ICMS ecológico. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.101 /2003, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Guilherme Ribeiro de 
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Souza, ocorrido no dia 2/12/2003, em Uberaba. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 2.102/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
enviado ao Presidente da FEAM pedido de informações sobre os 
loteamentos situados nas proximidades do lago de Vargem das 
Flores, no Município de Contagem. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 2.103/2003, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a comunidade do Município de Moema 
pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo Cesar. 
Anexe-se ao Requerimento no 1.963/2003, nos termos do § 2° do art. 
173 do Regimento Interno.) 

N° 2 .104/2003, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM - com vistas a que tome providências para 
identificar loteamentos irregulares em Contagem. 

Da Deputada Jô Moraes, solicitando a realização de um ciclo de 
debates sobre o tema "Políticas Públicas para a Juventude".(- À Mesa 
da Assembléia.) 

Do Deputado Padre João, solicitando a realização de um fórum 
técnico com o tema "Agricultura Familiar: Rumo ao Desenvolvimento 
Sustentável".(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Biel Rocha, lvair Nogueira e Leonardo Moreira e da Comissão de Meio 
Ambiente. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação, de Turismo, de Segurança Pública, do Trabalho, de 
Meio Ambiente e de Saúde. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, colegas Deputados e 

Deputadas, telespectadores que assistem à TV Assembléia e 
cidadãos que acompanham os trabalhos da Casa nesta tarde, na 
Escola do Legislativo, pela manhã, foi divulgado o relatório anual da 
UNICEF sobre a situação da infância e da adolescência em Minas 
Gerais e no Brasil. Infelizmente, os dados revelam um alto índice de 
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crianças que, no horário extra-escolar, desempenham atividades 
inadequadas, como o trabalho infantil, e um número significativo de 
crianças que abandonam o ensino fundamental. 

Essa situação gera entre nós uma grande preocupação. Após a 
apresentação desse relatório, foi iniciado um debate, em que, mais 
uma vez, foi levantada uma questão polêmica, que gostaria de retratar 
aqui, pois não podemos fugir deste debate, apesar de ser polêmico. 
Refiro-me à tentativa de redução da idade penal para 16 anos. 

Geralmente, no Brasil, em momentos de comoção justificada, já que 
o assassinato de qualquer ser humano choca todos nós, seja 
praticado por um adolescente, seja por um adulto, seja por qualquer 
um, essa discussão volta à tona, principalmente quando esse crime é 
praticado por um adolescente pobre contra um adolescente rico. 

É evidente que temos de extirpar do Brasil qualquer impunidade, 
mas, muitas vezes, parcela da sociedade, composta até por pessoas 
esclarecidas, por desconhecimento do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, atribui a esse estatuto a culpa pelos crimes e infrações 
cometidas por adolescentes. 

Subo a esta tribuna para abrir este debate, sabendo que se trata de 
assunto polêmico. Parece mais fácil e pode até render mais 
dividendos políticos engrossar o coro dos que advogam a redução da 
idade penal como uma panacéia, um elemento que resolverá a 
questão da violência no Brasil. Ora, se assim fosse, não teríamos 
tantos homicídios praticados por adultos, tanta desconsideração com 
o sistema prisional, carcerário e penitenciário. Se essa fosse a real 
solução, não haveria crimes praticados por adultos. 

O desconhecimento reside no fato de que o Estatuto da Criança e 
do Adolescente prevê medidas socioeducativas para qualquer 
adolescente que venha a cometer infração. Do total de infrações 
cometidas pelos adolescentes no Brasil, apenas 8% constituem 
atentados contra a vida. Os outros tipos somam 92%, dos quais a 
maioria se refere a pequenos furtos, cuja finalidade, muitas vezes, é 
matar a própria fome do adolescente. Mesmo para os casos mais 
graves o estatuto prevê a medida de internação em regime de 
privação de liberdade para a recuperação do adolescente. Ademais, 
prevê a semiliberdade, a quinta medida, esta considerada rainha pelos 
militantes da área. Trata-se da medida de liberdade assistida, por 
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meio da qual o adolescente recebe acompanhamento especial, é 
encaminhado à escola, a cursos de qualificação profissional , além de 
dispor de orientador específico. O programa de liberdade assistida -
hoje premiado nacional e internacionalmente - foi implantado em Belo 
Horizonte, quando fui Secretário de Desenvolvimento Social do 
Governo Patrus Ananias. A implantação deu-se em parceria com o 
Juizado da Infância e da Adolescência, que, aliás, iniciou esse 
trabalho muito antes do poder público na cidade de Belo Horizonte. 

Existem ainda outras medidas, a exemplo da reparação de danos e 
prestação de serviços à comunidade. Qual a história de implantação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil e em Minas 
Gerais? No caso das medidas socioeducativas, ocorre total 
descumprimento. Em Minas Gerais - Montes Claros, Teófilo Otoni, 
Governador Valadares - existe uma infinidade de obras de centros de 
internação que estão paralisadas, mas que já deveriam estar prontas 
há muito tempo. Durante anos, a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte conviveu com uma verdadeira escola de pós-graduação em 
marginalidade, o Centro de Internação Monsenhor Messias, na cidade 
de Sete Lagoas. Felizmente, depois de anos, encontra-se em situação 
adequada. 

Não estou dizendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é 
intocável. Qualquer lei é passível de aperfeiçoamento. Pode acontecer 
de um adolescente, que estava próximo de completar 18 anos e não 
cumpriu medida de internação em razão da omissão do Estado, ser 
novamente apreendido e ficar pouco tempo internado por homicídio ou 
outra infração grave. Podemos analisar a situação para, quem sabe, 
encontrarmos uma melhor formulação. 

Não resolveremos a questão do adolescente rasgando ou 
modificando o Estatuto, sem que o Estado nem sequer o cumpra com 
dignidade. Isso é, no mínimo, trair a luta daqueles que implementaram 
o Estatuto ou ter uma visão míope de que reduzir a idade penal 
resolverá a situação de violência da sociedade brasileira. Até porque, 
sem uma mudança na estrutura social, sem geração de emprego e 
renda, sem distribuição de renda neste País, a injustiça social 
funciona como um fermento para o aumento da criminalidade e da 
violência no Brasil. 

Este debate não pode ser feito em um momento de comoção, e sim 
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com dados técnicos e estatísticas internacionais, levantando 
números de infrações, de fato, graves, cometidas pelos adolescentes, 
porque, do contrário , estaremos condenando adolescentes, por um 
pequeno furto, a conviverem com os PCCs da vida nos presídios 
brasileiros, e isso não é justo nem vai recuperar o adolescente. O 
debate deve ser com o objetivo de se fazer com que o Estatuto seja 
cumprido, de investir em educação, em geração de emprego e renda, 
e não transformar o Brasil numa fábrica de presídios para crianças e 
adolescentes, que querem escolas e dignidade para elas e suas 
famílias. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)*- Nobre companheiro, 
Deputado André Quintão, acompanhava atentamente, ainda de meu 
gabinete, seu pronunciamento. Como disse, o tema é bastante 
polêmico. V. Exa. ocupa a tribuna justamente para fomentar essa 
polêmica e a discussão. Queremos parabenizá-lo pela iniciativa. 

Mas eu não poderia, já que tenho posição um pouco diferente da de 
V. Exa., mas nada que nos impeça de debater e avançar nessa 
questão do menor infrator, deixar de fornecer alguns dados e detalhes 
com base na experiência que tive, no embate do dia-a-dia, com a 
marginalidade, durante o tempo em que estive nas ruas combatendo 
os crimes. 

Concordo com quase tudo que V. Exa. falou . O caminho é o da 
educação, da geração de renda, da melhor distribuição de renda. A 
responsabilidade maior é do Estado. Mas que Estado é esse? O 
Estado-Assembléia, o Estado-Judiciário, o Estado-Ministério Público, 
Polícias Civil e Militar. O Estado como um todo, incluindo a sociedade 
não investida de poder público, que, como parceira, vem participando 
e dando sua contribuição. 

Discordo quando diz que o Estatuto está atendendo. Ele precisa ser 
reformulado e discutido, mesmo porque todas as leis só são 
modificadas à medida que muda o costume da sociedade e que novas 
demandas sociais surgem. Assim, vamos aperfeiçoando as leis. Por 
isso existem os parlamentos, para acompanhar essa evolução social , 
transformando e reformulando as leis, quando necessário. 

Não posso concordar com que o menor infrator tenha três anos de 
medida de internação, quando matar um policial em serviço. V. Exa. 
sabe que tenho ocupado a tribuna desta Casa constantemente. 
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Tivemos, só neste ano, 27 policiais mortos no confronto, tentando 
conter a violência que bate às nossas portas, sendo nossos cidadãos 
as vítimas. Desses 27 homicídios, 6 foram praticados por menores, 
entre 15 e 17 anos. Não temos que reduzir a maioridade, mas 
devemos aumentar a pena para o menor de 16, 17 anos, não 
simplesmente porque ele já vota, elege Deputado Federal , Senador, 
que vai fazer as leis, Presidente, Vereador, Prefeito, mas por julgar 
que o cidadão de 16, 17 anos, hoje, não no tempo em que o Código 
Penal foi criado, em 1940, entende perfeitamente o caráter ilícito do 
crime. Hoje em qualquer cidade, vila, periferia, o cidadão tem uma 
televisão. 

Depois que criaram esse grande veículo de comunicação de massa, 
chamado televisão, acabou-se a inocência das nossas crianças. A 
televisão apresenta enorme volume de informações. Não podemos 
aceitar que um menor que pratica dez homicídios, dez latrocínios, ao 
completar 18 anos, responda somente por crimes posteriores, 
limpando-se seu prontuário criminal , no qual não constará sequer 
passagem pela polícia. 

V. Exa. é coerente e lúcido em seu pronunciamento, mas há 
pessoas que querem discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente 
de forma poética, distante do dia-a-dia, do embate, da experiência que 
o cidadão está vivendo. Concordo com quase tudo o que V. Exa. diz, 
mas um cidadão que pratica um crime hediondo, um estupro seguido 
de morte, um homicídio qualificado, um seqüestro, um roubo a Banco, 
crimes que envolvem violência ou grave ameaça, deve ser punido. Um 
cidadão de 40 anos de idade, no seu mais perfeito estado de lucidez, 
que pratica estupro contra uma criança, não é diferente do que tem 17 
anos, pois o crime é hediondo da mesma forma. 

Devemos repensar o Estatuto da Criança e do Adolescente ponto a 
ponto. Um menor de 16 ou 17 anos entende o caráter do crime. Isso 
não significa que solucionaremos o problema de segurança pública. 
Quanto ao Estatuto do Desarmamento, seria necessário que a Polícia 
Federal tivesse no mínimo 20 mil homens, pois o registro será 
expedido por ela. Portanto, há um instrumento a mais. Devemos estar 
atentos e denunciar a falha que o Estado tem. Esse Estado inclui a 
Assembléia, o Poder Judiciário, o Ministério Público, enfim, todo o 
poder público, não apenas o Estado como ente federado, mas o 
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mun1c1p1o e a União, pois a falha é do poder público. Como 
legisladores e fiscais dos Poderes, temos de dar nossa contribuição. 

Parabenizo V. Exa. O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa 
ser reformulado, pois crime hediondo praticado por cidadão de 40, 50, 
16 ou 17 anos não deixa de ser hediondo. Um menor que estuprar ou 
matar uma criança deve responder na forma da lei. Agradeço a 
paciência de V. Exa. Obrigado. 

O Deputado André Quintão* - V. Exa. apresenta proposta de 
redução da idade penal para 16 anos. Esse é um caminho para se 
discutir o assunto, o que é positivo. 

Uma menina foi violentada no vale do Jequitinhonha, às margens da 
BR-116, por R$0,50. Isso deveria ser objeto de comoção e que 
deveria levar o poder público a cumprir o Estatuto da Criança e do 
Adolescente em seus outros aspectos. Muito obrigado pela 
complacência com o tempo. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio. 
O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, estou aqui para contestar a irresponsabilidade da FIEMG, 
entidade que se diz representativa. Uma entidade que comanda e 
congrega tantos empresários importantes para Minas Gerais não pode 
cometer esse erro, criando dificuldades para esta Casa. Na tramitação 
dos projetos carimbados pelos Deputados do PT como tarifaço do 
Aécio, a FIEMG não participou de nenhuma reunião. 

Segundo um velho ditado, a pessoa que critica o que está feito 
deveria estar presente no momento de fazer. A FIEMG não participou 
de qualquer reunião. Foram encontros demorados, que tiveram a 
participação de técnicos. Mas a entidade não participou. Ontem, 
irresponsavelmente, enviou nota à imprensa dizendo que a 
Assembléia havia aumentado taxas em 17.000%. Isso é mentira. 
Como alguém pode aumentar impostos em 17.000%? Essa conta 
pode ser feita rapidamente: 17.000% x 8 = R$136.000,00(?), e não o 
valor que consta no projeto. 

Fico indignado pelo fato de a FIEMG não haver discutido com os 
parlamentares. Ao contrário, mostraram uma inverdade para a 
imprensa. Por que não vieram discutir conosco? Ficamos durante 
horas e horas debatendo o projeto das taxas. Por exemplo, o projeto 
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Temos de condená-la porque foi leviana ao enviar uma nota 
mentirosa para a imprensa, dizendo que a Assembléia aumentou os 
impostos em 17.000%. Isso não pode ser aceito. Temos de questionar 
esse fato. Se aquela entidade não depende do parlamento, porque 
anda passo a passo com o Governador Aécio Neves, precisa entender 
que as leis são votadas nesta Casa. Sabemos que o Governador já 
fez vários decretos inconstitucionais para atender um ou outro 
segmento representado pela FIEMG. Estamos aceitando isso 
passivamente. O Governador precisa ser mais atirado em alguns 
momentos. Mas é preciso ficar bem claro que as decisões - certas ou 
erradas - são tomadas nesta Casa. O que fizeram ontem com a 
Assembléia Legislativa merece todo o nosso repúdio. A Mesa Diretora 
e os Deputados precisam tomar providências, porque, com a maior 
cara-de-pau e irresponsabilidade, disseram que a Assembléia 
aumentou taxas em 17.000%. 

Houve mudanças. Não é possível que votemos impostos, taxas e 
emolumentos sempre beneficiando os que têm mais condições de 
contribuir. Foi isso que aconteceu com aquele projeto, discutido pelas 
Comissões de Justiça, de Defesa do Contribuinte e do Consumidor, 
de Administração Pública e, agora, pela de Fiscalização Financeira. 
Todos tiveram oportunidade de analisá-lo e fazer os cálculos. 
Consertamos um erro praticado há quatro anos, quando foram 
modificadas as tabelas das taxas e emolumentos devidos 
principalmente às pessoas que cuidam de cartórios e registros de 
imóveis. Não existe absurdo. O absurdo foi cometido pela FIEMG, 
que, volto a repetir, disse à imprensa que a Assembléia aumentou 
impostos e taxas em 17.000%. Eu, que acompanhei esse projeto 
desde a sua tramitação na Comissão de Justiça, ontem, ao ser 
questionado pela imprensa, pedi um prazo para responder. Como são 
vários números e tabelas, poderia ter havido um engano ou um erro. 
Mas a FIEMG não teve a capacidade de procurar um Deputado e 
dizer que estava errado. Enviou imediatamente uma nota à imprensa, 
que foi destaque em todos os jornais do Estado, dizendo que houve 
esse aumento absurdo. Será que fomos tão irresponsáveis? Será que 
a FIEMG está tratando os parlamentares como um bando de 
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irresponsáveis para aumentar impostos em 17.714%? 

Nós podemos errar, porque quem trabalha e faz, erra; mas não 
somos irresponsáveis como eles foram nesse caso. A FIEMG tem de 
pedir desculpas à Assembléia Legislativa, tem de publicar uma nota 
na imprensa, dizendo que os dados que forneceram não eram 
aqueles. Ontem, tentaram sair fora. Temos aqui um documento 
enviado pela Federação, em Brasília, por meio do fax no 061-328-
0218. É uma covardia uma entidade representativa forte como essa 
soltar um documento que não foi assinado. Daqui a pouco, dirão que 
houve um erro de digitação ou de cálculo. E a situação vai ficar desse 
jeito. Essa é a minha indignação. Temos tentado trazer a FIEMG para 
as discussões importantes de Minas Gerais. No ano passado, tivemos 
boas conversas, mas, neste ano, as coisas estão diferentes. Talvez, 
estejam mais atrelados ao Poder Executivo e dependam pouco do 
Legislativo. Repito, mais uma vez, que ontem agiram de forma 
irresponsável, ao afirmar que a Assembléia aumentou em cerca de 
17.000% algumas taxas -valor totalmente errado. E ainda dizem que 
criamos uma taxa para que o proprietário de uma casa de 
R$1 0.000,00 pague os mesmos emolumentos daquele que possui um 
imóvel de R$3.200.000,00. Fizemos uma pesquisa rápida e 
verificamos que não há nenhuma casa registrada em Belo Horizonte 
com esse valor. A leviandade começa aqui. Por que não fornecem os 
valores corretos, na ordem de R$150.000,00 ou R$200.000,00, com 
que a maioria dos imóveis estão registrados? Mas, não. Preferem 
dizer que aumentamos a taxa de R$8,00 para R$1 .400,00. Será que 
os economistas que estão lá não sabem fazer conta? É por isso que 
criticamos, é por isso que o Brasil está desse jeito. Com certeza, 
essas contas foram feitas por algum economista. Dizem que esse é 
mais um escândalo da Assembléia, mas, na verdade, escândalo é o 
que foi noticiado, porque nem sequer souberam fazer contas. 

Hoje, apresentei um requerimento com o objetivo de que seja criada 
uma Comissão Especial nesta Casa, não para fiscalizar ou fazer CPI 
em cartórios, mas para discutir o assunto. Durante a tramitação de 
vários projetos que envolveram os cartórios, percebemos que não há 
entendimento entre os donos de cartório e muito menos entre nós. 
Não conseguimos entender a legislação, porque é muito confusa. 
Avançamos muito, os projetos foram amplamente discutidos, e 
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chegamos à conclusão de que as melhores propostas foram as 
aprovadas. Mas existem discrepâncias, valores irrisórios e excessivos. 
Nâo conseguimos definir o que é bom para os donos de cartório, para 
o Estado e para os contribuintes. Precisamos, pois, estudar esse 
assunto e simplificar a cobrança. É uma loucura! São várias 
legislações, vários anexos e várias taxas. Não sabemos se as tabelas 
estão sendo cumpridas ou não. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Nobre companheiro, 
esta não é a primeira vez que a Assembléia é atingida por notícias 
mentirosas como esta que V. Exa. traz à baila. Assusta-nos o fato de 
os ataques serem constantes, mas nenhuma providência ser tomada. 
O fato de esta ser uma Casa política não significa que devamos 
aceitar tudo. Até quando isso ocorrerá? Esta Casa é política, mas 
quem apanha somos nós. Não é a primeira vez, e, se não tomarmos 
nenhuma medida, não será a última. Quando alguém vai a uma 
emissora de rádio e calunia um Deputado, nada é feito; ameaçamos 
mover ações contra essas denúncias, mas não agimos realmente. É 
preciso tomar medidas concretas. A Assembléia não pode ficar 
apanhando sem tomar providências. Quem cala consente, devemos 
reagir. V. Exa. está corretíssimo, ao dizer, em nome dos 
parlamentares, que não aceita isso. Cumprimento V. Exa., espero que 
não fiquemos apenas no discurso e exijamos que o Presidente Mauri 
Torres tome providências concretas. Obrigado. 

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Estava no gabinete quando ouvi 
o pronunciamento de V. Exa. , e desci para cumprimentá-lo pela 
defesa que faz do parlamento. Esta Casa é criticada constantemente. 
Toda instituição tem suas mazelas, nosso parlamento também, mas 
muitos dos ataques que temos sofrido são imerecidos, e nosso 
silêncio os estimula. Cumprimento V. Exa. por exigir dessas 
instituições o mesmo respeito que este parlamento sempre lhes 
dedicou. Parabéns por sua firmeza, coragem e determinação! Não nos 
devemos calar, especialmente quando estivermos corretos. Todos os 
nossos colegas também deveriam cumprimentá-lo. Obrigado. 

O Deputado lrani Barbosa (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, V. 
Exa. está coberto de razão. Qualquer crítica vinda da FIEMG é, no 
mínimo, nebulosa. V. Exa. tem sido vítima de alguns órgãos da 
imprensa e segmentos organizados da sociedade, principalmente a 
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Até nesse Governo ela foi beneficiada em negociação espúria. 
Apesar de esta Casa ter aprovado, há 15 ou 20 dias, o PPP, o 
Presidente da FIEMG, pessoalmente, conseguiu convênio de 
cooperação tecnológica entre a CEMIG e sua empresa, vencedora e 
detentora de favores. 

A FIEMG é detentora desses acordos escusos. Recentemente, um 
deles beneficiou a empresa do Presidente da FIEMG, por intermédio 
de acordo de cooperação técnica, para construir usinas hidrelétricas 
dentro e fora do Brasil. E o Estado de Minas Gerais não leva nada. 

A crítica dele não vale nada, pois ele é expropriador de recursos 
públicos em benefício próprio, utiliza a FIEMG para se beneficiar e 
ainda critica esta Casa. Voltaremos a esta tribuna para denunciar os 
outros acordos espúrios, inclusive o de redução de ICMS por decretos 
que deveriam ter sido anulados. Infelizmente, nossa Casa continua 
agachada, ajoelhada e, forçosamente, obriga Deputados a ocupar a 
tribuna para fazer nossa defesa. Obrigado. 

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, agradeço a tolerância. 
Gostaria que V. Exa levasse questão de ordem ao Presidente e à 
Mesa pedindo informações sobre as providências que foram tomadas 
pela Presidência em relação ao Oficial de Justiça. O Sr. Presidente ( 
Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência solicita ao Deputado 
Antônio Júlio que formalize sua questão de ordem. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Lúcia Pacífico. 
A Deputada Lúcia Pacífico* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

público presente, telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta 
tribuna para manifestar o meu repúdio e a minha indignação à 
campanha publicitária da poderosa multinacional Monsanto. A 
campanha, veiculada na mídia em horário nobre durante todo o mês 
de dezembro, tem como público-alvo as mães, as donas de casa e os 
estudantes. Conforme o próprio "release" enviado pela Monsanto aos 
principais jornais do País, o filme publicitário introduz o tema em 
abordagem emocional, passando a idéia de que grande parte dos 
problemas nacionais poderá ser resolvida através da produção de 
alimentos transgênicos. Ainda em conformidade com o referido 
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"release", o valor do investimento é de cerca de R$6.000.000,00, 
aplicados nas pesquisas de opinião, na produção de materiais e na 
veiculação dos anúncios. 

A soja transgênica não foi adequadamente avaliada em relação aos 
riscos à saúde e ao meio ambiente em nosso País nem nos Estados 
Unidos. Não será uma campanha publicitária que nos fará mudar de 
idéia. 

Onde estão os estudos que comprovam a segurança desses 
produtos? Eles não existem e não foram entregues ao Ministério da 
Saúde e do Meio Ambiente nem analisados por especialistas em 
toxicologia de alimentos. Esse produto foi registrado na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - e no Ministério do Meio 
Ambiente, como exige a nossa legislação? Não. Entendemos que a 
publicidade ampla desses produtos requer o atendimento às leis deste 
País. Porém, isso não acontece. Sabemos que a publicidade é 
enganosa, pois, entre outras coisas, alega que as plantas 
transgênicas, de um modo geral, produzem mais com menos 
agrotóxicos. Isso é uma mentira deslavada. No caso da soja 
transgênica RR - Roundup Ready -, comeremos 50 vezes mais 
resíduos do agrotóxico glifosato, de acordo com o registro desse 
veneno junto à ANVISA. 

De acordo com os arts. 31 e 36 do Código de Defesa do 
Consumidor, a publicidade precisa ser verdadeira, devendo o 
responsável manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e 
científicos que dão sustentação à mensagem. 

Sabemos também que, mesmo com as Medidas Provisórias n°s 113 
e 131, do Presidente da República, a comercialização de sementes da 
soja pela Monsanto continua proibida em nosso País, por decisão da 
justiça. Então, como fica a legalidade dessa campanha? 

As medidas provisórias, infelizmente, liberaram, de forma 
excepcional, a comercialização da soja transgênica contrabandeada 
pelos agricultores do Rio Grande do Sul e ilegalmente plantada no 
País. Essas medidas significaram uma afronta à luta dos movimentos 
de consumidores e de donas de casa contra a falta de avaliação dos 
riscos dos alimentos transgênicos à saúde e ao meio ambiente e 
contra a falta de informação e rotulagem plena desses produtos. 

Na posição de Deputada nesta Casa e como Presidente da 
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Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, pergunto: 
Esses R$6.000.000,00, investidos nessa campanha, não deveriam ser 
mais bem aplicados em estudos mais abrangentes sobre o efeito 
desses produtos para a saúde humana e o meio ambiente? Por que 
até agora isso não foi feito, se já são cinco anos desde que a Justiça 
Federal proibiu a soja transgênica? A liberação excepcional da soja 
transgênica colhida neste ano faculta à poderosa Monsanto o direito 
de invadir as nossas residências, veiculando informações equivocadas 
e interesseiras? 

Portanto, peço a reflexão das Deputadas e dos Deputados desta 
Casa, para que possamos juntos articular ações que garantam a 
saúde da população e do meio ambiente. Muito obrigada. 

O Deputado Biel Rocha (em aparte)* - Esta Casa realizou debates 
sobre essa questão em suas comissões. V. Exa. denuncia a 
campanha da empresa Monsanto em boa hora. É bom que os 
telespectadores da TV Assembléia e das galerias saibam que a 
Monsanto é uma grande empresa que produz herbicida, agrotóxico. 
Na realidade, a sua preocupação é produzir uma soja resistente , e 
não um produto de boa qualidade. O seu interesse é estritamente 
comercial, pois deseja ganhar dinheiro. Não se preocupa em produzir 
alimentos para o mundo. É bom alertarmos o povo mineiro e o 
brasileiro sobre o verdadeiro interesse dessa grande empresa 
multinacional. Parabenizo V. Exa. por trazer esse debate a essa 
tribuna. 

A Deputada Lúcia Pacífico* - Obrigada. A propaganda é veiculada 
em horário nobre em todos os canais de televisão; nela se mostram 
frutas, verduras e tomates maravilhosos. 

O Deputado Padre João (em aparte)*- Parabenizo V. Exa. por trazer 
a esta Casa esse assunto, enfocando tão bem a questão da saúde. 
De fato a insegurança que temos é indiscutível. Mas gostaria de 
abordar outro ponto, a questão econômica. A própria imprensa e os 
estudiosos não dão tanto enfoque a essa questão. A agricultura 
familiar do País já sofreu grande perda quando da propagação das 
sementes híbridas, porque apenas algumas empresas se tornaram 
donas das sementes, forçando o agricultor a comprar a semente todo 
ano e provocando a perda das sementes originais. Agora, começamos 
a recuperar-nos, com os estudos do Centro de Tecnologia Alternativa, 
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anexo à Universidade de Viçosa. Estamos resgatando sementes 
que perdemos por meio das sementes híbridas. Com os transgênicos, 
a concentração econômica é infinitamente maior, porque ocorrerá em 
uma multinacional, sobretudo na Monsanto. Seu forte sempre foi o 
defensivo, nunca a semente. Agora ela se concentra na semente, 
podendo produzir uma semente já programada a ser dependente de 
um único defensivo, que ela também produz. Seria terrível para a 
agricultura familiar, pois está havendo empenho no resgate das 
sementes que o agricultor familiar poderia guardar para o ano 
seguinte. Parabéns pelo assunto abordado! 

A Deputada Lúcia Pacífico* - Muito obrigada, Padre João. 
Entraremos em contato com o CONAR para dizer que essa 
propaganda, além de ser mentirosa, está induzindo as pessoas a 
acreditar que os transgênicos não vão fazer mal. Ainda não temos 
estudos científicos bastantes para provar isso. Não somos contra a 
biotecnologia, mas queremos ter a segurança de pesquisas feitas em 
longo prazo. Trabalhamos muito, eu e o Deputado André Quintão, na 
Câmara dos Vereadores, no assunto dos alimentos transgênicos, e 
não podemos engolir esse tipo de propaganda rica , maravilhosa, que 
induz a população. Muito obrigada. 

*- Sem revisão do orador. 
28 Parte (Ordem do Dia) 

18 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 28 Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do 
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, o Requerimento n° 
2.104/2003, da Comissão de Meio Ambiente. Publique-se para os fins 
do art. 104 do Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do 
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Trabalho - aprovação, na 30a Reunião Ordinária, dos Projetos de 
Lei nos 1.167/2003, do Deputado André Quintão, e 1.209/2003, do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, e os Requerimentos n°s 
1.960/2003, do Deputado Gil Pereira, e 2.015/2003, da Deputada 
Marília Campos; de Educação - aprovação, na 30a Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nos 2.003/2003, do Deputado Antônio Andrade, 
2.004/2003, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 2.006/2003, do 
Deputado Domingos Sávio, 2.008/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, e 2.01 0/2003, do Deputado Gil Pereira; de Meio Ambiente -
aprovação, na 32a Reunião Ordinária, do Requerimento no 
2.021 /2003, da Comissão de Segurança Pública; de Saúde -
aprovação, na 328 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.946 e 
1.947/2003, da Comissão de Participação Popular, 2.009/2003, do 
Deputado Fahim Sawan, e 2.011 a 2.014/2003, do Deputado 
Leonardo Moreira; de Segurança Pública - aprovação, na 23a Reunião 
Extraordinária, do Requerimento n° 2.041/2003, do Deputado 
Sargento Rodrigues; e de Turismo - aprovação, na 34a Reunião 
Ordinária, do Requerimento no 2.002/2003, do Deputado Antônio 
Andrade, 2.036/2003, do Deputado Chico Simões, e 2 .039/2003, do 
Deputado Leonídio Bouças. (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 Biel Rocha, solicitando a retirada de tramitação do Projeto 
de Lei n° 1.185/2003, e Leonardo Moreira, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei no 1.244/2003 (Arquivem-se os projetos.); 
e, nos termos do inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado lvair Nogueira, solicitando que o Projeto de 
Lei n° 984/2003 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Meio Ambiente, 

solicitando que se encaminhe ofício ao Procurador-Geral do Município 
de Contagem pedindo informações sobre a situação dos loteamentos 
situados nas proximidades da lagoa de Várzea das Flores, nesse 
município. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

28 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a 

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião o Projeto de Lei Complementar no 44/2003, os Projetos de Lei 
n°s 66, 94, 583, 1 .082 e 1 .132/2003, apreciados na reunião 
extraordinária realizada ontem à noite, o Projeto de Lei no 65/2003, 
que teve adiada sua discussão, o Projeto de Lei Complementar n° 
42/2003, os Projetos de Lei nos 835 e 1.056/2003, apreciados na 
reunião extraordinária realizada hoje pela manhã, bem como o Projeto 
de Resolução n° 1.280/2003 e o Projeto de Lei n° 1 .279/2003, que 
tiveram sua discussão adiada por cinco dias. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 

830/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que institui o Selo 
Economia Solidária e dá outras providências. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, 
com a Emenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o adiamento da discussão 
do projeto. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. 

Questões de Ordem 
A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Deputadas, 

Deputados, telespectadores da TV Assembléia , venho a esta Casa, 
com sentimento de extrema tristeza e indignação, registrar o 
assassinato de um professor, em Betim, dentro da Escola Estadual 
Teotônio Vilela , agora à tarde. O professor Cristiam Lutkheraus 
trabalhava há 6 anos nessa escola, tinha 31 anos, era casado e tinha 
um filho de 2 anos. Ele mais dois professores estavam lanchando na 
sala de professores quando chegaram dois homens anunciando um 
assalto. O professor não resistiu ao assalto e, ao pegar a chave de 
sua moto para entregá-la, foi barbaramente assassinado com vários 

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



11 88 
tiros. 

Estamos vivendo situação bastante dramática na Região 
Metropolitana, sobretudo em Betim , e ficamos consternados com isso. 
De fato, temos de tomar alguma atitude, pois não é possível aceitar o 
fato de a vida ser tão banalizada. Temos de nos unir e tomar atitudes 
concretas. 

Sabemos que, juridicamente, a questão da segurança pública é 
obrigação do Governo do Estado. Mas tenho dito que precisamos unir 
esforços com o Governo Federal e os municípios. Infelizmente, não 
tem havido interlocução entre nós e o Prefeito de Betim para que 
possamos somar nossos esforços. O que acontece nesta Casa -
diálogo e interlocução entre Oposição e Situação - não há lá. O 
Governo Municipal não tem diálogo com a Oposição. Portanto, quero 
fazer apelo público nesta Casa, para que possamos superar qualquer 
divergência. Trata-se de irresponsabilidade qualquer governante 
excluir a Oposição e não unir esforços com ela para resolver os 
graves problemas que vivemos em nossa socieda'de. 

Queremos ainda deixar registrado nosso sentimento de pesar a todo 
o corpo docente, aos alunos, familiares e à comunidade da Escola 
Estadual Teotônio Vilela, da região de Teresópolis , de Betim, e fazer 
apelo à Comissão de Segurança Pública, da qual é membro o nosso 
grande companheiro Rogério Correia, para que possamos constituir 
comissão especial nesta Casa para ir ao Governador, ao Ministro dos 
Direitos Humanos, nosso companheiro Nilmário Miranda, e à 
Prefeitura de Betim dizer que temos de somar esforços. 

As Prefeituras também são responsáveis, porque a situação atual é 
conseqüência do caos social , do não investimento em políticas 
públicas por anos e anos. 

Em Betim, tivemos cinco casas de trabalho para adolescentes, 
durante os oito anos de governo do PT. 

Precisamos trabalhar na prevenção e na conscientização de não 
matar, porque a pena de morte é uma violência, e violência gera mais 
violência. É necessário, para evitar que isso aconteça, tomar medidas 
imediatas, sérias e concretas em nosso Estado. 

A Deputada Marília Campos - Quero cumprimentar os nossos 
convidados que ocupam as galerias: os representantes do Fórum 
Mineiro de Economia Solidária. Temos membros da Agência de 
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Desenvolvimento Solidário- AOS -, do Movimento Graal do Brasil, 
da Associação Civil Comunitária de Microcrédito - BANPOP-BH -, da 
Cáritas Regional de Minas Gerais, do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra, da Associação de Trabalho e Desenvolvimento 
Social- ASSTRAS- e da SA Telecomunicações - SATELE. Eles foram 
convidados por esta Deputada e pelos Deputados André Quintão e 
Dalmo Ribeiro Silva. 

Fizemos uma grande articulação para construir, de forma pioneira, 
no nosso Estado, uma política de apoio à economia solidária. 
Realizamos várias audiências públicas, fóruns e discussões e, 
consensualmente, fizemos um substitutivo que avançava, em muito, 
nessa área. 

Entretanto fui surpreendida, neste momento em que o projeto iria à 
votação em 2° turno, com um requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, em que solicita o adiamento dessa discussão. A 
consultoria informou-me que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
apresentou como justificativa a necessidade de apresentar mais 
emendas, a fim de aprimorar o projeto. 

Minha intervenção é no sentido de dar uma satisfação aos 
representantes do Fórum Mineiro de Economia Solidária. Entendemos 
claramente que esse adiamento não poderá significar nenhum 
retrocesso no que foi costurado até então na Comissão do Trabalho, 
na Comissão de Participação Popular e com os representantes 
legítimos da sociedade civil de Minas Gerais. 

Espero, na próxima reunião em que formos discutir e votar esse 
processo, poder contar com a valiosa participação de vocês em 
Plenário. Obrigada. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°s 637/2003, do Deputado Leonardo Moreira, que dispõe sobre a 
política estadual para a promoção do uso de sistemas orgânicos de 
produção vegetal e animal; e 693/2003, do Deputado Sebastião 
Helvécio, que dispõe sobre rios de preservação permanente e dá 
outras providências. (- À sanção.) 

Encerramento 
O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de 
logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião de debates de amanhã, dia 12, às 9 horas. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 12/12/2003 
Presidência do Deputado Laudelino Augusto 

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum. 
Comparecimento 

- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Ana Maria Resende - Dinis Pinheiro - Laudelino Augusto - Roberto 

Ramos - Wanderley Ávila. 
Falta de Quórum 

O Sr. Presidente (Deputado Laudelino Augusto)- Às 9h14min, a lista 
de comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca 
as Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de 
segunda-feira, dia 15, às 14 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação. 

ATA DA 778 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres, Dilzon Melo e Luiz 

Fernando Faria 
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Atas - 28 Parte 

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 
turno único, do Projeto de Lei no 1.079/2003; discursos do Deputado 
André Quintão e da Deputada Maria Tereza Lara; questões de ordem; 
chamada para a recomposição do número regimental ; existência de 
quórum para a continuação dos trabalhos; discurso da Deputada 
Marília Campos; questão de ordem - Encerramento. 

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

Fernando Faria - Adalclever Lopes- Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Simões - Dimas Fabiano - Dinis 
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Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
Doutor Viana - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - 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, m1c1amos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da atas das duas reuniões 
anteriores. 

18 Parte 
Atas 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem 
restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião , com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 

1 .079/2003, do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei 
n° 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o IPVA. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada 
pela Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão de 
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo no 1, que apresenta. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela 
aprovação do Substitutivo no 2, que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°s 3 a 14, ficando prejudicadas, com a aprovação do 
Substitutivo n° 2, as Emendas n°s 1 e 2. Em discussão, o projeto. Com 
a palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, telespectadores que acompanham a TV Assembléia, 
estamos mais uma vez em Plenário para discutir um projeto que diz 
respeito à alteração de alíquotas, taxas e impostos, que gerarão um 
sacrifício maior para o contribuinte mineiro. Nesses dias, a Assembléia 
Legislativa terá a oportunidade de fazer um debate mais amplo com a 
sociedade mineira sobre o conjunto de projetos, batizado de "tarifaço", 
encaminhado pelo Governador para aumentar a arrecadação no 
Estado de Minas Gerais. Trata-se de impostos, de taxas, de uma 
estratégia do Governo Estadual para novamente aumentar a 
arrecadação. 

Não seria possível discutirmos o Projeto no 1.079/2003, que trata 
basicamente de IPVA, sem abordar a situação financeira do Estado. 
Seria um equívoco. Não podemos entender taxas, tarifas e mesmo os 
impostos, como uma estratégia de curto prazo para resolver questões 
vinculadas ao déficit financeiro em que está mergulhado o Estado de 
Minas Gerais. 

Em primeiro lugar precisamos compreender as motivações e o 
conjunto desse déficit para, a partir de um diagnóstico mais amplo, 
identificarmos as soluções viáveis e mais adequadas para melhorar a 
situação. É um equívoco buscarmos soluções de curto prazo, muitas 
vezes centradas no aumento imediato de taxas, tarifas e impostos 
para resolver questões estruturais que há muito tempo comprometem 
não apenas a situação financeira, mas também a situação social do 
Estado. 

Nos últimos 20 anos, Minas Gerais viveu uma situação de 
abandono, teve Governos com muita política e pouca gestão ou com 
suposta gestão eficiente, mas com pouquíssimo prestígio e articulação 
política que possibilitassem maior autonomia econômica para o 
Estado. Nesse período, não houve planejamento público, de 
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estratégias de retomada do crescimento econômico com justiça 
social, e a situação financeira geral do Estado se deteriorou. Hoje, os 
dados são preocupantes. Nosso Estado, que tem a 3a maior economia 
do País, é o 11 o em I OH. Entre os Estados que hoje buscam e captam 
investimentos no País, estamos no 8° lugar. Minas Gerais apresenta 
desigualdades regionais . Basta ver a participação apenas de 2,2% de 
regiões como Mucuri e Jequitinhonha na construção do PIS mineiro. 
Nosso Estado perdeu espaço no cenário nacional e viu sua dívida ser 
ampliada dia a dia, num processo de renegociação prejudicial à sua 
situação econômica. Hoje, a relação entre dívida e receita de Minas 
Gerais é uma das maiores do Brasil. A dívida do Estado é da ordem 
de R$35.000.000.000,00. O Estado tem um comprometimento anual 
de parcela significativa de sua receita para o pagamento de juros e 
amortização da dívida. Lembramo-nos apenas de um ponto polêmico: 
a taxa que reajusta a dívida do Estado de Minas Gerais poderia ser de 
6% e hoje é de 7,5%. Somente esse item da renegociação da dívida 
mineira realizada pelo Governador Eduardo Azeredo poderia significar 
o dobro de recursos que os projetos batizados de tarifaços 
encaminhados pelo Governador Aécio Neves vão render aos cofres 
de Minas Gerais. 

Estamos levantando essas questões para mostrar que uma renúncia 
fiscal para um grande grupo multinacional muitas vezes pode render 
mais recursos para o Estado do que uma negociação não realizada da 
maneira mais adequada no seu limite, ou uma medida tomada 
inadvertidamente, como o Projeto de Lei n° 1 .079, que aumenta o 
IPVA de quem tem moto de 125cc. Estamos aqui levantando questões 
e queremos repensar o Estado de Minas Gerais. Não há nenhuma 
dúvida de que repensar o Estado significa criar condições para que 
ele- num momento em que o Governo Federal já preparou, e bem, as 
condições para a retomada do crescimento econômico do País - tenha 
meios de atrair investimentos, que redundem em maior nível de 
empregos, que tragam conseqüências positivas para a arrecadação e 
o ICMS e que aumentem o mercado consumidor interno. Ou seja, 
precisamos de criar condições permanentes de uma situação 
financeira e fiscal adequada ao que o povo de Minas Gerais precisa e 
ao que o Estado requer para um investimento maior em políticas 
públicas. 
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Também quero chamar a atenção de V. Exas. para o fato de 

que este momento é propício para soluções estruturais. O Presidente 
Lula está discutindo sua proposta de reforma tributária no Congresso 
Nacional. Digo "sua", porque foi uma proposta exaustivamente 
discutida com os Governadores, com associações de Prefeitos e com 
o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Hoje, ela ainda 
está sendo bastante aperfeiçoada no processo de tramitação. Essa 
reforma tributária , sim, tem pilares sustentáveis. É uma reforma 
tributária que parte do princípio de que o brasileiro já paga imposto de 
mais, de que o contribuinte brasileiro não pode ser penalizado. O 
Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo e é 
necessária uma redivisão dessa carga tributária de forma a não 
penalizar os setores mais necessitados e a criar mecanismos que 
possam estimular as exportações e evitar a guerra fiscal. Esses são 
os elementos estruturantes da reforma tributária encaminhada pelo 
Presidente Lula. 

Também chamo a atenção de V. Exas. para a parte da reforma 
tributária que desonera os produtos voltados para as exportações, que 
reduzem as alíquotas para os produtos de primeira necessidade, 
remédios e cesta básica, com repercussão direta no bolso do 
trabalhador. No Brasil, proporcionalmente, quem paga mais imposto é 
o trabalhador. Não estou me referindo à parcela ínfima dos que 
pagam imposto de renda, mas ao trabalhador que ganha um ou dois 
salários mínimos e que vê 25% da sua renda mensal, que é baixa, ser 
comprometida com os impostos indiretos. O Governo Lula quer mexer 
exatamente aí. A renda dos mais pobres nem sequer chega ao limite 
de tributação pelo imposto de renda. Que possam ter uma renda 
maior liberada para o consumo, proporcionando condições que gerem 
qualidade de vida melhor. 

Faço menção à reforma tributária do Governo Lula, ao discutir o 
Projeto no 1 .079/2003 porque ela poderá render para os cofres de 
Minas Gerais aproximadamente R$800.000.000,00, com a CIDE, com 
partilha mais justa dos recursos, com o Fundo de Desenvolvimento 
Regional. 

A reforma tributária do Governo Lula, associada a um processo de 
retomada do crescimento e do desenvolvimento econômico, será 
importante para Minas. Como mineiros e apoiadores do Governo Lula, 
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ficamos felizes que Minas, hoje, entre todos os Estados 
brasileiros, seja o que consegue ter maior nível de repasse de 
recursos por parte do Governo Federal. Ficamos felizes porque, dessa 
forma, estamos vendo ser resgatada a importância de Minas no 
cenário nacional. Não somente a importância do Estado mineiro, mas 
o fortalecimento do pacto federativo, porque precisamos de 
distribuição mais justa dos tributos, pela União, aos Estados e aos 
municípios. Concedo aparte ao nobre Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Primeiramente, parabenizo 
V. Exa. pela análise lúcida e verdadeira da situação em que se 
encontra nosso Estado. Em quase tudo V. Exa. tem razão. Por 
questão de coerência, V. Exa. tem razão, por exemplo, ao dizer que 
Minas Gerais ficou fora do cenário político nacional por quase 20 
anos; quando diz que há uma distorção imensa no Estado, no Norte 
de Minas, no vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Estamos 
plenamente de acordo, são as regiões mais deficientes de Minas, nas 
quais precisa ser feito um trabalho específico. 

Esses R$800.000.000,00 que V. Exa. diz que deverão ser carreados 
para Minas já são resultado da ação política do Governador Aécio 
Neves, exigindo aquilo que é direito de Minas, porque, no passado, V. 
Exa. afirma e concordamos com isso, Minas ficou abandonada; 
principalmente se considerarmos o último Governo, Minas ficou fora 
das discussões nacionais. Agora, o Governador Aécio Neves eleva a 
voz de Minas para ocupar o seu espaço. Não é favor do Governo 
Federal que esses recursos venham, é justiça, é direito de Minas e 
ainda está aquém daquilo a que Minas tem direito. 

Tudo aquilo que V. Exa. disse sobre a negociação das dívidas é 
verdade; porém, o Governador Aécio Neves já assumiu assim. É com 
esse cenário que tem de dar resposta para o Jequitinhonha, o Mucuri, 
o Norte de Minas, para as regiões pobres de Minas Gerais, para a 
questão da segurança pública, enfim, para todas as questões graves 
por que o Estado de Minas Gerais passa. 

Como dizem na gíria, o Governo tem de "trocar o pneu do carro em 
movimento". Não dá para parar o Estado, acertar todas as coisas e 
depois voltar a governar. É exatamente para isso que essas reformas 
e projetos estão sendo enviados para cá. Está-se procurando 
minimizar o impacto sobre o povo, para achar a solução desses 
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problemas, de modo a se fazer justiça. Há que se fazer alguma 
coisa. 

O Estado hoje é deficitário. As possibilidades que teremos com a 
reforma tributária, como V. Exa. diz, só depois de aprovado o projeto 
no Congresso Nacional. A briga do Governador é forte, mas o que 
será, se isso não passar da forma como está, já que, a cada dia, há 
uma mudança? O Governador tem de ter responsabilidade, e esse é o 
momento de se adotarem as medidas necessárias. 

V. Exa. está coberto de razão. Minas Gerais precisa corrigir as 
desigualdades, e o Governador mostrou sua sensibilidade, ao criar 
uma secretaria específica para cuidar das regiões mais pobres do 
Estado. Daí, a ascensão de 71% para 85% do índice de aprovação ao 
seu Governo apenas este ano. É um fato inusitado. Não ocorre todo 
dia. O povo mineiro percebe que o Governador está fazendo 
sacrifícios, reduzindo até mesmo seu próprio salário, para melhor 
administrar o Estado. Transparência e competência são 
características de um novo modo de gerir a coisa pública. E o 
Governador vem demonstrando que isso é possível. 

Mais um pouco dos recursos que virão da reforma tributária - não 
necessariamente a que Minas Gerais tem direito, mas o que estamos 
conseguindo trazer - aponta para um cenário melhor no próximo ano. 
Logicamente, o Governo Federal terá de fazer sua parte. Se 
conseguirmos o acréscimo dos 3,5% e os 4% esperados para 2004, a 
situação de Minas Gerais certamente melhorará, e teremos um 
Governo preparado para promover os benefícios que a população 
mineira tanto espera. 

Parabéns, Deputado André Quintão. 
O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Miguel Martini. V. 

Exa. toca num ponto fundamental. Independentemente de sermos 
Oposição e Situação e de o Presidente da República ser do PT e o 
Governador de Minas Gerais do PSDB, cidadania exige de todos nós 
responsabilidade e integração institucional. 

A compreensão de que a vida das pessoas melhora pelo conjunto 
articulado de ações dos poderes públicos está sendo o grande avanço 
no fortalecimento do pacto federativo. É importante, então, que os 
cidadãos exijam do poder local melhor gerência dos recursos públicos; 
dos Estados, planejamento articulado com o Plano Plurianual Federal ; 
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e do Governo Federal , exatamente o que vem sendo feito: 
construção de políticas públicas e de reformas estruturais que levem 
em conta o interesse de Estados e municípios, ainda que essa 
construção seja tensa. Afinal , cada poder tem suas demandas e uma 
lógica interna de administração de recursos. Particularmente, fico feliz 
por estarmos vivendo um tempo de construção compartilhada de 
políticas públicas. 

Aqui , no entanto, está nossa diferença, Deputado Miguel Martini. O 
conjunto de projetos encaminhados a esta Casa, criando taxas e 
alterando critérios de outras, poderia ter aguardado a discussão no 
encaminhamento da reforma tributária. 

Reconheço que o Governo Estadual tem uma estratégia para o 
Estado. Já disse isso publicamente e não tenho nenhum receio de 
repetir. Diferentemente dos últimos vinte anos, este Governo tem um 
projeto. Em que pesem algumas direções de que discordamos, tem 
um planejamento, tem projetos estruturadores e uma estratégia de 
recuperação econômica para o Estado. Trata-se', no entanto, a meu 
ver, de uma política muito dependente de recursos federais, de 
endividamentos externos e de parcerias público-privadas. 

O Governo Estadual poderia ser mais ousado na discussão de uma 
política tributária e econômica mais ampla, que seja capaz de retomar 
a capacidade de investimento do Estado. Os próprios responsáveis 
pelo Governo Estadual assumiram que dependem de repasse de 
recurso federal e/ou da iniciativa privada. 

Há um viés privatista na lógica de construção e de fortalecimento do 
Estado, é verdade, mas, mesmo assim , há uma lógica. E, por haver 
essa lógica, o debate tributário poderia ter esperado a reforma 
tributária para analisarmos sua repercussão nos cofres de Minas 
Gerais e para vincularmos a estratégia tributária a uma estratégia de 
desenvolvimento econômico maior. 

Tenho algumas dúvidas. Não analisei uma a uma ainda, mas 
vejamos o último pacote de isenções. 

Não sei se essas isenções de fato redundarão em uma retomada de 
crescimento econômico. Algumas isenções poderiam não existir. Acho 
que uma política mais efetiva de combate à sonegação e de 
preparação de Minas para a retomada do crescimento econômico 
nacional pode melhorar estruturalmente a situação. Mas, para isso, é 
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necessano investimento no Estado. Minas Gerais tem a maior 
malha rodoviária do País, 62% da qual está deficiente. É preciso um 
esforço conjugado entre União e Estado para recuperar essa malha 
rodoviária. Da forma como está, ninguém tem boa vontade para 
recuperar a capacidade de atração de novos investimentos em 
relação ao interior de São Paulo, ao Paraná ou mesmo ao Centro-
Oeste. 

Nos últimos anos, a agricultura mineira cresceu quase 50% em 
relação à média nacional. O Estado de Minas depende muito da 
agricultura, do agronegócio, da agricultura familiar. Acredito que esta 
Casa, à luz da reforma tributária do Governo Federal , que será 
aprovada este ano no Congresso, pode e deve repensar a estrutura 
tributária do Estado de Minas Gerais. O debate na Assembléia seria 
mais proveitoso se a discussão sobre a alteração no IPVA ou sobre a 
criação de uma taxa ali outra acolá pudesse ser feita no conjunto de 
debates sobre a estrutura tributária em Minas Gerais adequada às 
direções e orientações da reforma tributária nacional. 

O contribuinte mineiro está muito insatisfeito, não só com o quanto 
paga, como também com a qualidade do que é gasto. Imaginem a 
cabeça do contribuinte que passa por uma estrada vicinal, estadual ou 
federal , e quebra a suspensão ou estoura o pneu, sem falar em 
quando ocorre um acidente mais grave. Ele paga imposto de renda, 
ele paga IPVA, ele paga imposto indireto, ele paga taxa de segurança, 
agora vai pagar taxa de incêndio. O povo brasileiro já paga demais. É 
preciso haver mais política pública, e não pagar tanto. 

No Congresso, as forças conservadoras estão barrando o imposto 
sobre grandes fortunas, sobre herança. É assim no mundo inteiro. No 
mundo inteiro cobra-se imposto sobre grandes fortunas, sobre 
herança. Evidentemente, não queremos impedir a livre transferência 
de gerações para gerações do que foi construído e acumulado, mas 
não é justo que os valores sejam muito irrisórios. A tributação deve ser 
mais justa. Quem pode mais paga mais; quem pode menos paga 
menos. No Brasil não é assim. Quem pode mais geralmente nem 
paga, tem estruturas e mecanismos legais ou de suporte de 
consultorias e assessorias para não pagar imposto. Quem paga 
imposto é o pobre, é o que compra o pãozinho, é o que vai à 
mercearia, é o que ganha até dois salários mínimos; ou a classe 
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média. 

Deveríamos fazer esse debate tributário em Minas Gerais à luz da 
reforma nacional. Não foi possível fazê-lo. Tenho a certeza de que 
deve ter havido uma grande discussão no Governo. Certamente, 
alguns setores do Governo, aqui mesmo na Assembléia , não 
concordaram com a remessa desses projetos de curto prazo. que não 
estão sintonizados com a estratégia mais geral do Governador Aécio 
Neves para Minas. Ano que vem, faremos um debate sério. Por isso 
entendemos que esse projeto não atende ao interesse do contribuinte 
em Minas Gerais. Concedo aparte ao nobre Deputado Alencar da 
Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) -Já que V. Exa. está 
fazendo todo esse relato, gostaria de saber sua opinião. Uma ficou 
clara. Não sei se o PT mudou, se a política mudou, se os homens 
mudaram. Quando V. Exa. disse, no início do seu pronunciamento, 
que o Governo tem que fazer renúncia fiscal para multinacionais .. . 

O Deputado André Quintão- Não tem. Eu critiquei. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Estou falando isso 

porque, a partir do momento em que o Presidente Lula só está voltado 
para o exterior, a minha preocupação foi essa. V. Exa. me desculpe. 
Acho que Lula está fazendo essas viagens todas exatamente para 
propor essa renúncia fiscal. 

Gostaria de saber a opinião de um Deputado sério com V. Exa. 
sobre o aumento da COFINS de 3% para 7,6%. Será que o Governo 
Lula não irá prejudicar nenhum empresário ou aquele que está 
comprando o pãozinho? Acho que V. Exa. pode fazer uma análise 
desse aumento que houve em Brasília. 

O Deputado André Quintão - Nobre Deputado Alencar da Silveira Jr., 
o Presidente Lula tem feito viagens para defender a soberania 
nacional. Há uma falsa polarização nesse debate, como se as 
repercussões das negociações externas não refletissem na economia 
interna. Estamos às portas de realizar uma reunião para continuar o 
debate sobre essas economias que eram subordinadas e eram 
subservientes à economia dos Estados Unidos na Organização 
Mundial do Comércio. O Presidente Lula está viajando para o Oriente 
Médio para fortalecer a paz naquela região, credenciando o Brasil a 
ser o interlocutor da paz mundial. Que bom que temos um Presidente 
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interlocutor da paz mundial! Como brasileiro, fico feliz quando vejo 
o nosso Presidente sendo respeitado no mundo inteiro. E a reforma 
tributária do Presidente Lula, no seu conjunto, não vai aumentar a 
carga tributária, vai até melhorar a situação. Ela tem até o apoio do 
Governador apoiado por V. Exa. O Governador Aécio Neves está 
torcendo para que a reforma da Previdência seja aprovada. Muita 
coisa impopular da reforma veio das mãos dos Governadores. Não é à 
toa que o PSDB e o PFL estão votando com o Presidente Lula. Eles 
estão torcendo para que as reformas sejam aprovadas. E o importante 
é que essas reformas estão sendo votadas à luz de uma estratégia de 
longo prazo para o Brasil , porque é muito ruim aquele governante que 
pensa somente em si ou somente em resultado de pesquisa eleitoral , 
de aceitação popular. É importante que tomemos medidas que 
preparem o País e Minas Gerais para dias melhores. A opinião do 
Bloco PT -PCdoB é que esses projetos que compõem o tarifaço são 
projetos de curto prazo, que penalizam o contribuinte. Eles não se 
inserem num debate sobre a estrutura tributária do Estado de Minas 
Gerais. Gostaria de fazer uma discussão mais ampla sobre as 
renúncias fiscais. Às vezes, a renúncia fiscal para uma pequena ou 
média empresa, para quem gera emprego nas regiões mais pobres, 
pode ser interessante, mas renúncia fiscal para as multinacionais, que 
empregam computador, e não gente, não está certo. 

A estrutura tributária no Estado tem que ser debatida, o combate à 
sonegação tem que ser debatido. A recuperação econômica de Minas 
tem que ser debatida. Esses, sim, são mecanismos que possibilitam 
uma situação melhor para que o Estado possa retomar a capacidade 
de investir, perdida nos últimos anos e facilitada pela vitória do 
Presidente Lula. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Com a palavra, 
para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento o Presidente em 
exercício, Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembléia 
e o povo mineiro. Esclareceremos, mais uma vez, o que significa o 
Projeto de Lei no 1.079, que está no pacote de taxas do Governo. Ele 
aumenta as alíquotas, de 2% para 3%, das caminhonetes, picapes, 
dos furgões e veículos de transporte de passageiros. Agora qualquer 
veículo, perua ou caminhonete, que transportar passageiros terá 
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aumento de 1 %. Os ônibus e caminhões permanecem pagando 
apenas 1% de IPVA. Aumenta, de 1% para 2%, as alíquotas de IPVA 
de qualquer moto e outros, não importando a cilindrada da moto, e sim 
o valor. Sabemos que os motoqueiros ... 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Perguntei ao 
Deputado André Quintão sobre o aumento da alíquota da COFINS de 
3% para 7,6%, mas ele não completou o raciocínio, pois o tempo 
acabou, e informou que fará a análise posteriormente. Quero saber a 
opinião de V. Exa. , que é do PT, sobre a taxação de 11 % sobre os 
inativos - o meu partido foi o único contra. Será que o aumento da 
COFINS não aumenta o preço do pãozinho, que já é difícil para o 
brasileiro comprar? 

A Deputada Maria Tereza Lara - O motoqueiro não teve a mesma 
felicidade dos carros das empresas de locação, que tiveram alíquota 
reduzida de 2% para 1%. O projeto impõe, ainda, pesadas multas aos 
contribuintes, quando forem ajuizadas ações fiscais de cobrança de 
IPVA atrasado. 

Reafirmo que há outros mecanismos de arrecadação. Faço um 
parêntese para lembrar que vi positivamente a ação do Governador de 
pagar o décimo terceiro na mesma data para todos os funcionários, o 
que não vinha ocorrendo ultimamente. 

Isso nos dá o direito de questionar, mais ainda, todas as ações de 
que discordamos radicalmente. 

Fazemos uma oposição responsável e aplaudimos tudo que for 
positivo para este Estado. Por exemplo, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, em uma discussão ampla na cidade de Elói Mendes, 
no Sul de Minas, juntamente com outros Deputados, envidou todos os 
esforços para renovar o convênio de uma escola de padres com o 
Estado, que há anos não era renovado. A escola funcionava sem 
amparo legal, mas com amparo moral, porque a educação é 
importante. Estou elogiando um Deputado da base do Governo, que 
está conseguindo a renovação do convênio. 

O povo mineiro tem que ser nossa prioridade. O Brasil merece 
nossa posição e nossa parceria a favor daquilo que é para o bem 
comum. Temos que fazer política com "p" maiúsculo. 

As pesquisas mostram que a avaliação negativa do Legislativo 
decresceu, e queremos erradicá-la totalmente. Queremos partidos 
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fortes, com projetos claros, para que o povo possa escolher seus 
governantes. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Estamos perdidos. 
Em Brasília aumentam a COFINS e outras coisas. Aqui o Aécio 
também faz vários aumentos. Estamos perdidos no âmbito federal e 
estadual, temos que jogar uma bomba no Brasil. Pelo que V. Exa. e o 
PT dizem, temos que acabar com tudo, porque o Aécio está acabando 
com o Estado, e o Lula, com o País. Não há mais solução. 

A Deputada Maria Tereza Lara- De forma alguma. Por isso estamos 
votando contra as taxas. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. ( em aparte) - Então o Lula é 
bonzinho, e o Aécio não vale nada? 

A Deputada Maria Tereza Lara - Não, Deputado, temos 
discordâncias. Concedi uma entrevista a um jornal de grande 
circulação, falando sobre a revisão da tabela do Imposto de Renda. 
Temos algumas discordâncias com o próprio Governo Federal, mas 
queremos debater e discutir com profundidade na instância própria. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Acompanhei a 
Senadora, em Brasília, que me perguntou: "Será que o PT mudou 
tanto assim?". 

Preocupa-me quando dizemos que temos um bonzinho em Brasília 
e um ruim aqui. Depois a situação muda, e dizemos que temos um 
bonzinho aqui e um ruim em Brasília. 

Na realidade, estão todos tentando melhorar este Brasil. O Lula está 
fazendo das tripas coração, tomando remédio para dormir e deixando 
de pagar a merenda escolar de R$25,00. Não sabia que, no Nordeste, 
deixaram de pagar a merenda escolar durante seis meses. Disse à 
Benedita que os meninos estavam passando fome e voltando para o 
lixão. Ele também está sentindo dificuldade para governar este País. 
Também não é fácil governar o Estado de Minas Gerais, da maneira 
como está. 

A Deputada Maria Tereza Lara- Agora concordo com V. Exa. Não é 
verdade que temos que acabar com o Brasil ; estamos num momento 
de extrema esperança. Discordamos radicalmente das taxas, mas 
concordamos com o que está sendo feito de positivo. Há alternativas 
de recursos para o Estado de Minas Gerais, e uma delas é a revisão 
da questão penitenciária e carcerária. Além do gasto "per capita" de 
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R$800,00 a R$1.200,00 com os detentos, recentemente o jornal 
"Estado de Minas" mostrou que, para a recuperação de adolescentes, 
o gasto "per capita" é de R$2.500,00, para ficar em gaiolas, como vi 
em Sete Lagoas, no mandato anterior. Há outras alternativas de 
arrecadação. É preciso revê-las, e de forma alguma pode ser ... 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)- Taxar os bingos, as 
maquininhas, que estão funcionando no Ministério Público, deixando 
tudo ao deus-dará, já que são poucos os que ganham com jogo legal. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Temos de achar outras alternativas 
para essas taxações. O povo mineiro não mais suporta essas altas 
taxas de telefone, da CEMIG e da COPASA. Profissionais liberais, da 
classe média, estão tendo seus telefones cortados, e a qualidade dos 
serviços prestados piorou. 

Necessitamos de outras saídas, competindo à Oposição e a todos 
nós investir para que sejam tomadas medidas corretas neste Estado. 
As parcerias entre Oposição e Situação têm tido esse norte. 

Procurarei o Deputado Líder do Governo nesta Casa e o Deputado 
Rêmolo Aloise para discutir a situação de Alpinópolis. Estávamos com 
um convênio bem encaminhado com Furnas e o Estado, mas, de 
repente , houve alguma intervenção suspendendo as negociações. 
Creio que partiu de alguém que se encontra preocupado com a 
disputa política, colocando em segundo plano aqueles jovens, que têm 
direito a uma escola técnica. 

Fomos procurados pela escola e, junto com a comunidade de 
Alpinópolis, solicitamos um convênio com Furnas e, numa parceria 
entre Furnas, UEMG e Superintendência estadual , pleiteávamos a 
transformação da escola de Alpinópolis em uma escola de ensino 
médio, técnico e agropecuário. Foi um grande evento, com a presença 
de Vereadores, Prefeitos, e Furnas sinalizou para a efetivação do 
convênio. Haveria um recurso inicial de R$39.000,00 e R$13.000,00 
por mês, em dois anos, para viabilizar essa escola. Nessa 
oportunidade, pude participar de uma feira de cultura extremamente 
significativa e bem organizada. Foi uma alegria geral, e marcou-se, 
para a próxima sexta-feira, a oficialização do convênio. Infelizmente, 
recebemos o recado de que estava suspenso. Procurarei as 
lideranças da Casa para descobrir o obstáculo, superar possíveis 
divergências para efetivar o que já havia sido verbalmente acordado. 
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Estamos num momento de maturidade do parlamento, onde temos 
toda a liberdade de votar contra os projetos dos quais discordamos, 
uma vez que acreditamos haver outros caminhos para viabilizar 
recursos. 

No que tange à violência, um dos caminhos para combatê-la é a 
educação dos jovens. Enquanto houver crianças nas ruas, centenas 
de jovens sem condições de freqüentar escolas de ensino 
profissionalizante e mesmo curso superior, a violência não diminuirá. 
Um dos grandes problemas que enfrentamos em nosso Estado é 
relativo ao financiamento do ensino superior. Temos sido procurados 
diariamente por jovens que, sem ensino profissionalizante - que foi 
extinto há dez anos -, terminam o ensino médio e, sem profissão e 
sem condição de conseguir um emprego, procuram universidades 
privadas. A universidade pública tem de rever seus critérios para o 
ingresso dos alunos, além de ser ampliada. Isso ainda não aconteceu, 
mas sabemos que a ampliação das universidades federais é uma 
questão de honra para o Governo Lula. Em Minas, a UEMG tem sido 
objeto de grande debate nesta Casa, e fazemos parte da Frente 
Parlamentar pela UEMG, sendo que o relator da Comissão Especial 
para tratar desse assunto é o companheiro Ricardo Duarte, que tem 
procurado aprofundar nessa questão e discutir com o Governo do 
Estado. Como aconteceu em São Paulo, é preciso ampliar a 
universidade de Minas Gerais. Fato é que, por ora, os jovens ficam em 
pânico se são aprovados para uma universidade particular, como 
aconteceu com uma jovem, desempregada e de família sem renda, 
que me procurou para dizer que fez as provas achando que não seria 
aprovada. Mas ela foi aprovada. E agora? E há vários casos como 
esse; há muitas pessoas que vendem o que têm para começar a 
estudar e não conseguem continuar. 

Sabemos que esse é um grave problema e, por isso, não podemos 
permitir que em Alpinópolis , onde se faria uma escola por convênio 
celebrado entre todos os segmentos, por interferência de alguém que 
se sente prejudicado politicamente, a idéia seja jogada por água 
abaixo. Então, vamos procurar pessoalmente o Líder do Governo, 
Alberto Pinto Coelho, e o Deputado majoritário na cidade, Rêmolo 
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Aloise, até porque queremos fazer parcerias. Não queremos ser 
os un1cos responsáveis por esse convemo; queremos unir forças, 
como fizemos em Elói Mendes. Aliás, aproveito para cumprimentar 
mais uma vez os Deputados representantes daquela cidade, que 
colocaram a comunidade em primeiro lugar, dando-nos oportunidade 
de trabalhar juntos. 

Mas não podemos aceitar que as taxas sejam o caminho escolhido, 
porque o povo não agüenta mais. Em todas as viagens que fizemos, 
em todos os encontros que temos tido com os sindicatos, com os 
trabalhadores, a FIEMG, os empresários, os comerciantes, etc., todos 
têm dito que esse não é o melhor caminho porque o povo não tem 
mais capacidade contributiva. E não estamos falando isso por sermos 
Oposição; estamos falando como representantes de todo o povo 
mineiro, que é quem tem levantado essas questões. Ainda há tempo; 
o Governador ainda pode repensar a questão e desistir de aumentar 
as taxas, como está no Projeto de Lei no 1.079 e em outros. A taxa de 
prevenção de incêndio, por exemplo, é inconcebível. Não podemos 
aceitar que seja implantada, porque não é solução. Se Deus quiser, 
não teremos incêndios. O que precisamos fazer é equipar o Corpo de 
Bombeiros, para que faça um trabalho preventivo, sobretudo nas 
cidades históricas, onde há muitos prédios antigos. 

Aproveito a oportunidade para dizer que na próxima quarta-feira, às 
15 horas, será realizado, nesta Casa, um grande debate sobre os 
trens de passageiros, para o qual queremos convidar toda a Casa e 
os telespectadores da TV Assembléia. Enquanto o metrô não vem, 
vamos andar de trem! Esse assunto tem sido veiculado por vários 
jornais; foi discutido na Rede Globo, no debate da Conferência 
Nacional de Cidades e em vários outros fóruns. Isso é muito 
interessante, até pelo incentivo ao turismo. Como disse um Secretário 
do Estado, podem ser trazidos recursos para Minas a título de 
investimento no turismo. E nada disso é contrário ao metrô; são lutas 
paralelas. Queremos até que o metrô chegue a Betim, mas sabemos 
que são necessárias quantias enormes. A Deputada Marília Campos 
me disse que houve um debate em várias cidades: Contagem, lbirité, 
Brumadinho, Varginha e Três Corações. O Prefeito de Varginha 
reuniu-se com o Prefeito de Três Corações para que o trecho seja 
reativado turisticamente. 
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Então, quarta-feira, com a presença dos representantes do 

Ministério dos Transportes e de várias outras lideranças como o 
SINDIMETRÔ e a CBTU, teremos o grande debate. De forma alguma 
deixaremos o metrô de lado; a nossa luta contínua, em prol da 
recuperação dos vagões, das estações e dos trilhos, para que, 
paralelamente à volta desses trens de passageiros, possa existir o 
metrô. Registro ainda que por várias vezes foi dito em Betim que já 
havia recursos para o metrô. Porém, fizemos uma pesquisa e até hoje 
não houve um centavo de previsão no orçamento. Realmente, essa é 
uma luta que travamos. Mas não podemos aceitar essas mentiras de 
outros partidos e Governos que dizem haver provisionado os recursos 
para o metrô de Betim. Isso não é verdade, podendo ser comprovado 
por meio do "site" do Governo Federal nos anos anteriores e pelas 
pesquisas que fizemos. Assim, convido todos a participar desse 
importante debate. 

O Presidente da Comissão de Educação, Deputado Adalclever 
Lopes, está aqui para confirmar nossa ida a Três Corações, a fim de 
discutir essa outra parceria feita, que também é de suma importância. 
Se sairmos vitoriosos, essa também será uma conquista do povo, 
porque não é fácil transformar um cadeião num centro de 
recuperação. Essa é a meta defendida pelo Reitor da UNINCOR, por 
meio de parcerias, e com um projeto pedagógico, que é o mais 
importante. Com certeza, o custo para o Estado será muito menor, em 
razão dessas parcerias: com o Governo Estadual, com a UNINCOR e 
com o municfpio. 

Por várias vezes debati contra o cadeião - essa não é apenas a 
minha posição, mas, creio, a de todos nesta Casa, embora não se 
manifestem -, porque são escolas para o crime, além da difícil 
manutenção. Vejam o caso da destruição no cadeião de Betim, dada a 
superlotação, tornando a situação incontrolável. Existe ainda o caso 
de São Joaquim de Bicas, em que toda a comunidade está se 
organizando e pedindo ao Governador que não haja a superlotação, 
porque isso representaria a morte e a destruição do patrimônio 
público. Portanto, está comprovada a falência desse sistema, mas não 
me canso de repetir: "água mole em pedra dura tanto bate até que 
fura". 

Gostaria de registrar, ainda, a conversa que tivemos com o 
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Secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que nos falou 
sobre um estudo que estão fazendo a respeito disso, até com o envio 
de pesquisadores a outros países. Então, vamos somar as 
experiências positivas. A segurança é competência do Governo do 
Estado, sim, mas é um problema tão grave que já extrapolou essa 
esfera. Têm de existir, como já vem acontecendo, parcerias com o 
Governo Federal , com os municípios e com a comunidade organizada 
ao se tomarem decisões, porque não dá mais para ver tantas mortes 
de adolescentes, jovens e adultos no Estado. 

A questão não é só de conversa. É preciso cobrar, discutir e unir 
forças para ter a esperança de modificar essa situação, que não 
podemos mais aceitar. Muitos anônimos e mártires já perderam sua 
vida, muito sangue já foi derramado. Chega! Só se estivermos juntos é 
que vamos mudar o que está aí. E essa bandeira não pode ser nem 
da Situação nem da Oposição, o esforço tem de ser conjunto. E esta 
Casa pode sair na frente e cobrar ações concretas. Podemos fazer 
essa cobrança, mas cabe ao Executivo implementar tais ações. Mas 
isso não pode ser feito com recursos das taxas, porque o povo não 
agüenta pagar mais nada. Como disse, a capacidade contributiva do 
povo mineiro já está esgotada. Temos de encontrar outras 
alternativas. 

A companheira Marília está inscrita para falar depois de mim e, 
como tenho de participar de uma comissão neste momento, indagaria 
à Deputada se poderia subir à tribuna agora, para, depois, 
continuarmos o debate. 

Finalizando, quero dizer que temos muitas ações positivas no 
Governo Federal , incluindo investimentos em políticas públicas, mas 
temos algumas dificuldades também. Uma delas é a questão da 
tabela do Imposto de Renda, cuja revisão urgente defendemos. Pelas 
circunstâncias, a taxação das grandes fortunas não foi aprovada, 
então precisamos ter outras alternativas. Quando pudermos contar 
com o voto dos outros partidos para taxar as grandes fortunas , 
poderemos rever a tabela do Imposto de Renda. 

As forças políticas do País não são só do Executivo. O PT e outros 
partidos coligados estão no poder, mas há as forças econômicas, a 
mídia, a força do parlamento. Temos de unir esforços para avançar. É 
preciso taxar as grandes fortunas , distribuir renda e terras. A classe 
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Encerro, Sr. Presidente, solicitando que V. Exa. convide o próximo 
companheiro inscrito. Muito obrigada. 

Questões de Ordem 
O Deputado Neider Moreira - Gostaria de aproveitar este momento 

para trazer uma nota triste ao Plenário. Queria informar que, após 
longo período de enfermidade, faleceu às 4 horas desta madrugada a 
Sra. Tânia Ávila Fortes, irmã do nosso companheiro Wanderley Ávila. 
Ela será sepultada no cemitério municipal de Várzea da Palma, às 
17h30min de hoje. Acompanhei nas últimas semanas a evolução do 
quadro clínico da Sra. Tânia e não poderia deixar de registrar e 
lamentar esse fato que se abate sobre a família de um grande 
companheiro nesta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, percebendo a 
inexistência de quórum, solicito a V. Exa. que encerre de plano a 
reunião. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada para recomposição de quórum. 

O Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. 

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para discutir, a Deputada Marília Campos. 

A Deputada Marília Campos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, antes de fazer algumas considerações sobre o projeto, 
gostaria de comunicar o recebimento de uma carta do Diretor-Geral da 
Loteria Mineira, Sr. Inácio Luiz Gomes de Barros. Considero essa 
carta um avanço e por isso faço questão de torná-la pública, se é que 
ainda não é do conhecimento dos Deputados e Deputadas desta 
Casa. No início deste ano, solicitei à consultoria desta Casa um 
estudo sobre os recursos da Loteria Mineira e sua destinação. Percebi 
que a Loteria desvirtuava sua finalidade pois estabelecia as diretrizes 
para a política de assistência social. Distribuía recursos para 
entidades, institutos, colégios e Prefeituras. 

Naquela época, fizemos vários debates na Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social, criticávamos muito essa postura, 
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pois acreditamos que as diretrizes da política de assistência social 
devem ser definidas pelo Conselho Estadual de Assitência Social. É 
com muita satisfação que recebi a carta do Sr. Inácio. Considero um 
avanço a alteração da política que a direção da Loteria fez 
recentemente. Ele diz o seguinte.(- Lê:) 

"Historicamente, as concessões das bolsas ficam a cargo da Loteria 
do Estado de Minas Gerais. No entanto, objetivando maior 
participação da sociedade no processo a partir do próximo ano, 2004, 
os benefícios serão geridos pelo Fundo Estadual de Assistência Social 
- FEAS -, conforme deliberação e autorização do Conselho Estadual 
de Assistência Social - CEAS. 

O Conselho Estadual de Assistência Social é um órgão deliberativo, 
de natureza colegiada, com representantes de órgãos governamentais 
e da sociedade civil organizada. Possui atribuição de apreciar, avaliar, 
aprovar, acompanhar e fiscalizar a política pública estadual de 
assistência social. Cumpre destacar que o CEAS é presidido por um 
dos representantes da sociedade civil mineira. ' 

Os recursos orçamentários e financeiros para a concessão de 
bolsas estão caucionados no convênio firmado entre a Loteria do 
Estado de Minas Gerais e a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Esportes - SEDESE. 

Portanto, a partir da presente data, todas as solicitações de bolsas 
de estudo em benefício de portadores de necessidades educativas 
especiais, inclusive pleitos de renovação, deverão ser endereçados ao 
Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS - , localizado na Av. 
Nossa Senhora do Carmo, 931 , Bairro Sion, em Belo Horizonte. 

Finalmente, vimos reafirmar o compromisso do Governador do 
Estado com a questão social, mediante apoio e auxílio aos mais 
carentes de nosso Estado. Inácio Luís Gomes, Diretor-Geral". 

Esse avanço é importante. Manifesto meu apoio a essa decisão 
governamental, da direção da Loteria Mineira, porque atende às 
propostas das diversas instâncias da política pública de assistência 
social. As conferências estaduais sempre aprovaram resoluções 
pleiteando o comando único da política no Estado e do seu controle 
social por intermédio do Conselho Estadual da Assistência Social. 

Parabenizo a todos os integrantes dessa política no Estado que têm 
sido incansáveis na luta e no trabalho por sua implementação. O 
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passo que o Governo dá em relação às bolsas de estudo é de 
extrema importância. 

Tenho a informação de que o Conselho Estadual de Assistência 
Social está tomando a iniciativa de deliberar sobre o tema da forma 
mais adequada possível. 

O Deputado Carlos Pimenta é autor do Projeto n° 150/2003. Já o 
discuti com o Deputado. Será votado em Plenário, já foi discutido nas 
Comissões e representa um avanço fundamental , pois trata da 
destinação da renda líquida da Loteria do Estado: destina 20% para o 
Fundo Estadual da Assistência Social ; 20% para o Fundo da Infância 
e Adolescência; 25% para a FUNED; 25% para a Fundação Hospitalar 
do Estado; 5% para o Fundo Estadual de Promoção de Direitos 
Humanos; e 5% para o Fundo Estadual de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico de Minas Gerais. 

O projeto está para ser votado em Plenário. Peço à Mesa e aos 
Deputados empenho na agilização do processo de votação e apoio 
para sua aprovação. Sem dúvida, o projeto consolida a decisão do 
Governo do Estado em relação aos recursos da Loteria Mineira e 
fortalece as decisões do Conselho de Assistência Social , órgão a que 
cabe definir as diretrizes das políticas públicas do Estado. A 
aprovação do projeto significará um avanço para o Estado do ponto de 
vista democrático. 

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputada Marília 
Campos, venho acompanhando o pronunciamento de V. Exa sobre o 
projeto de lei do Deputado Carlos Pimenta, que trata da destinação de 
recursos da Loteria Mineira para o atendimento à população de Minas. 
O desarquivamento do projeto do Deputado Jorge Eduardo é tema 
que também merece reflexão nesta Casa. 

O projeto caminhou por várias Comissões e, quando tivemos a 
oportunidade de relatá-lo na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, optamos por apresentar um substitutivo que traz 
exatamente as conclusões que V. Exa. acaba de apresentar. Falamos 
da destinação dos índices percentuais da renda da Loteria Mineira 
para a divisão entre vários setores, mantendo, no entanto, o 
compromisso com a idéia original do projeto, que era o financiamento 
da produção dos remédios genéricos. 

A destinação vinculada da receita da Loteria Mineira vem contribuir 
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de modo eficiente para três segmentos fundamentais , que 
precisam ter a atenção do poder público. O primeiro deles é a 
produção dos remédios genéricos. Estou absolutamente convencido 
de que a FUNED detém tecnologia e é competente para a produção 
desses fármacos, e, com recursos suficientes, será um grande 
exemplo para a saúde pública brasileira. Seu quadro de funcionários e 
de cientistas enche-nos de orgulho! 

No momento em que buscamos políticas públicas para atender a 
demanda reprimida, principalmente dos aposentados e das pessoas 
da terceira idade, de remédios de uso contínuo e prolongado, como é 
o caso da diabetes e da hipertensão, a FUNED pode restabelecer 
uma política pública de valorização da indústria farmacêutica nacional 
e fazer contraponto com as grandes multinacionais dos remédios, que 
trazem tantas e tantas dificuldades para o nosso povo. 

O segundo ponto fundamental nesse projeto é a valorização do 
Fundo Estadual de Assistência Social , que, como V. Exa., entendo ser 
o fórum legítimo para apresentar as prioridades na aplicação desses 
recursos. Acredito que, com a implantação dos conselhos municipais 
e dos conselhos estaduais, a sociedade civil estará cada vez mais 
organizada para que a capilaridade dos recursos atenda as pessoas 
que os demandam. 

O terceiro ponto trata dos serviços de urgência e emergência no 
Estado. Os hospitais da FHEMIG fazem muito bem esse trabalho de 
urgência. Em Belo Horizonte temos o Hospital João XXIII ; em minha 
cidade, o Hospital Regional João Penido, que, para nossa alegria, 
está-se consolidando como um grande centro de atendimento de 
emergência. Graças à participação do Governador Itamar Franco no 
governo anterior, estamos assistindo a uma ampliação daquele 
hospital, tornando disponíveis as primeiras UTis públicas para 
atendimento de crianças em nossa região, o que certamente 
fortalecerá o SUS. 

Parabenizo V. Exa. pela lembrança da importância social da 
aplicação dos recursos da loteria e, mais uma vez, saliento a 
importância do parlamento mineiro. Muitas vezes, as pessoas que 
estão acompanhando o trabalho da Assembléia de Minas não 
percebem o importante papel transformador desta Casa. É muito 
gratificante para nós, quando completamos mais um ano de 
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legislatura, verificar que este foi um ano de grandes conquistas e 
avanços para o parlamento de Minas Gerais. 

Daqui a alguns dias, talvez ainda esta semana, poderemos votar o 
PPAG, que é um marco na história política e administrativa de Minas 
Gerais. O PPAG que votaremos é totalmente diferente de todos os 
que esta Casa apreciou anteriormente. Temos a certeza de que 
viveremos um momento rico do parlamento, do qual V. Exa. participou 
bastante e para o qual muito contribuiu, principalmente ao lembrar 
temas tão fundamentais quanto o das renúncias fiscais. 

Saudando a fala de V.Exa., digo da minha alegria de, como relator 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ter podido 
contribuir para o aprimoramento do projeto que trata da distribuição 
dos recursos da Loteria Mineira. Muito obrigado. 

A Deputada Marília Campos* - Agradeço o aparte de V. Exa. , 
lembrando que terminaríamos o ano com chave de ouro se 
pudéssemos votar o Projeto no 150/2003, que trata dos recursos da 
loteria, consolidando os avanços que verificamos nas várias 
comissões pelas quais o projeto transitou. 

Sr. Deputado, lembro também que amanhã, às . 14h30min, na 
Comissão do Trabalho, haverá um debate, proposto por meio de 
requerimento pelo Deputado Célio Moreira, para discutir a política de 
destinação dos recursos da Loteria Mineira, particularmente a política 
de concessão de bolsas. Convido V. Exa. para participar desse 
debate, uma vez que precisamos não só agilizar e consolidar os 
avanços que já obtivemos em relação a esse projeto, mas continuar 
esse debate na Comissão de Trabalho. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Quando V. Exa. 
fala sobre as verbas da Loteria, lembro mais uma vez a V. Exa., a 
todo o Plenário, aos companheiros que nos acompanham nas galerias 
e aos telespectadores da TV Assembléia, que criei, que importante é 
darmos condição à Loteria. Peço permissão a V. Exa. para externar 
um ponto de vista. A Loteria do Estado de Minas é um órgão 
regulamentador do jogo no Estado, e pode fazer o que quiser, no que 
tange a jogo. Explico mais uma vez: fizemos um projeto que 
estadualizava os bingos. Ele foi aprovado nesta Casa por 41 votos, 
dos 43 Deputados presentes, e vetado pelo Governador Itamar 
Franco. O projeto estadualizava os bingos e ordenava essas 
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máquinas que estão aí, criava salas de máquinas com a entrada 
de menor proibida. O Ministério Público, nos últimos instantes, entrou 
com uma ADIN, tornando o projeto inconstitucional. O Ministério 
Público fez com que o Estado e a própria Loteria deixassem de 
arrecadar R$100.000.000,00 por ano. De lá para cá, 42 bingos estão 
funcionando em Minas Gerais sem pagar imposto estadual, sem pagar 
imposto federal , sem recolhimento para o Estado. As máquinas estão 
funcionando nos bares e nas padarias, o menores continuam jogando 
e o Ministério Público não toma providências. 

Deputada, o jogo ilegal atende a poucos. Na última vez em que falei 
isso, o Deputado Durval Ângelo achou que eu estivesse dizendo que o 
Ministério Público estava envolvido com a questão. Os bingos estão 
funcionando e o único bingo que, à época da CPI, estava com todas 
as taxas em dia, está fechado. Fica na Praça Sete, e o dono falava 
que não dava dinheiro para ninguém, que funcionava na legalidade. O 
Juraci Madureira tem uma loja de máquinas que estava legalizada; e, 
a partir do momento em que a Loteria acabou com a clandestinidade, 
essa foi a única loja fechada. O Juraci também fala que não dá 
dinheiro para ninguém. 

A Deputada Marília Campos* - Deputado, como fica essa questão, 
em nível nacional? 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Em nível nacional, 
temos uma comissão nomeada pelo Lula, com integrantes do Governo 
para, no prazo de 45 dias, fazer uma lei para legalização dos bingos. 
Gostaria de explicar a V. Exa. o que o Ministério Público não entende: 
que tudo está funcionando normalmente. Temos dois jogos na Loteria 
que são bingos, que é o tal da Azulzinha e do Toto Bola. O sorteio é 
semanal, como o dos bingos que o Ministério Público fala que é ilegal. 
Com isso o Estado está deixando de arrecadar e a corrupção está 
aflorando. Por que o bingo que não dá "bola" está fechado e o que dá 
está aberto? Por que o bingo que estava com os pagamentos todos 
em dia está fechado? Ele pagava R$32.000,00 por mês ao Estado. 
Deixo essa pergunta: Por que o Ministério Público combate o bingo, 
mas permite que eles funcionem? 

A Deputada Marília Campos* - Deputado, temos que procurar as 
respostas em quem proibiu. Gostaria de sugerir a V. Exa. que, assim 
como já fizemos vários debates sobre outros assuntos, que façamos 
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um debate sobre isso, com a presença até de representantes de 
outros Estados. Vamos ver os prós e os contras. Vamos conhecer a 
posição de vários órgãos da sociedade civil, já que vamos enfrentar 
uma discussão de aumento de arrecadação, que é uma coisa tão 
importante para o Estado. Por que não promovemos um debate 
chamando outros Estados e colocando os prós e os contras da 
legalização dos bingos? Qual a posição do Ministério Público? Qual a 
posição dos representantes da sociedade civil? Enfim, é possível 
analisar as opiniões para que os Deputados cheguem a uma posição. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Tenho certeza de 
que sugestões como uma nova arrecadação para o Estado se inserem 
no tema discutido pela Deputada. Trazemos um recurso para a 
evolução do Projeto de Lei no 1.079. Deputada, em julho do ano 
passado realizamos um debate, com a presença de várias loterias de 
outros Estados, quando constatamos que nos nove Estados presentes 
os bingos estão funcionando. Recentemente, o Ministério Público 
tentou fazer a mesma coisa no Rio de Janeiro, e o Supremo deu 
ganho para a Loteria do Estado do Rio de Janeiro. Apenas em Minas 
existe isso, porque, há muitos anos, se tentou chantagear 
"maquineiros", quando o Ministério Público, pela sua Presidência, 
pediu R$6.000.000,00. 

A Deputada Marília Campos* - Deputado, V. Exa. disse que o Lula 
poderá resolver essa questão, pois constituiu uma comissão para que, 
num prazo de 45 dias, apresente uma normatização. Talvez, dessa 
forma, a peleja seja resolvida. Sr. Presidente, não estamos fora do 
debate porque discutimos o Projeto de Lei no 1 .079/2003. Há poucos 
minutos, V. Exa. , Deputado Alencar da Silveira Jr. , interveio e afirmou 
que o povo já não agüenta pagar os impostos do Aécio e do Lula. 
Particularmente, acho que o projeto, além de aumentar a carga 
tributária, tem um inconveniente ainda pior, quando o faz no transporte 
público, de passageiros, que deveria ser incentivado para melhorar a 
qualidade de vida. Sabemos que as soluções fáceis - seja por falta de 
pol ítica pública, seja por causa do desemprego, seja pela carga 
tributária - penalizam cada vez mais a população. E vem esse 
"pacotaço" para Minas Gerais. Como disse o Deputado Sebastião 
Helvécio, espero que coroemos o final do ano com o PPAG, com um 
plano de carreira aprovado nesta Casa - aliás o Governador prometeu 

L-----0-------1 



12 15 
que o enviaria até o final do ano -, com um desfecho melhor para 
os servidores públicos e que o Projeto de Lei n° 1.079/2003 não 
passe, porque penaliza o contribuinte. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - O plano de carreira 
chegará hoje à esta Casa. O que se fala hoje do jogo? Daqui a 45 dias 
estamos com tudo resolvido. O dinheiro dos bingos irá para Brasília e 
dificilmente retornará. Esse dinheiro poderia ficar aqui e ser aplicado 
no Estado, como ocorre no Rio de Janeiro. O Ministério Público não 
entendeu isso até agora. Nosso projeto foi apresentado e aprovado no 
Maranhão. Em vários Estados, como Goiás, o dinheiro da loteria fica 
no próprio Estado. 

Estamos num momento decisivo para o orçamento. Um percentual 
de 80% do dinheiro que vai para o Ministério Público é para pagar o 
salário dos Promotores. Temos que lembrar que Minas perde 
R$1 00.000.000,00 por ano. É a hora da verdade, de ver o que gasta e 
como gasta o Ministério Público. 

Lula deixou claro, em sua campanha, que o jogo do bicho tem que 
ser legalizado e pagar imposto. A Igreja vê o famoso jogo do bicho 
com outros olhos. É um jogo que está em todas as cidades do Brasil e 
tem que ser legalizado. É o jogo da D. Maria, e joga no bicho quem 
quer. O cambista é aquele que sempre vai preso, nunca é o 
banqueiro. Por que não colocam o banqueiro na cadeia? 

Está na hora de estadualizar os bingos, já passou da hora. Se isso 
não for feito , perderemos o recurso, que irá para Brasília. As 
máquinas estão aí, os menores estão jogando. Onde está o Ministério 
Público? Onde estão os donos da verdade? 

O Governo do PT, em Belo Horizonte, gasta R$500.000,00 por ano 
com essas maquininhas. O Ministério Público coloca as máquinas 
apreendidas em depósitos da Prefeitura de Belo Horizonte. O 
Pimentel , além de não receber nada, ainda gasta R$500.000,00 por 
ano. 

Faço um apelo a V. Exa. para que entre nessa luta. Minas não pode 
perder. 

A Deputada Marília Campos* - Sugiro que V. Exa. promova um 
debate nesta Casa, serei sua aliada. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em parte) -O Ministério Público 
não tem coragem de debater. Se a lei é uma só em todo o Brasil , por 
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que essa questão é resolvida de forma diferente no Rio de 
Janeiro, em Goiás e no Maranhão? Por que 12 Estados podem e 
Minas Gerais não pode? Será que o Ministério Público daqui é 
diferente? 

A Deputada Marília Campos* - Desafio V. Exa. a promover esse 
debate. Vejo o Ministério Público posicionar-se sobre diversos 
assuntos, sempre com muita coragem. Esta Casa tem que fazer esse 
debate urgentemente. 

Quero concluir dizendo que os problemas não surgem de uma hora 
para outra, assim como as soluções não são encontradas da mesma 
forma. Os problemas de Minas Gerais e do Brasil são estruturais. 
Infelizmente, o Governo do Estado tem enfrentado as questões por 
intermédio de saídas muito fáceis. O problema da arrecadação é 
enfrentado com o aumento das taxas e com a reforma tributária 
proposta, que está sendo votada nesta Casa. Enquanto perdurar isso, 
não resolveremos o problema do Estado. Temos que enfrentar a 
dívida com a União, a sonegação e a anistia fiscal , que são problemas 
estruturais. Se não forem resolvidos, certamente, não teremos uma 
situação tranqüila de justiça social em nosso Estado. Muito obrigada. 

Questão de Ordem 
Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, devido à falta de 

quórum, solicito-lhe o encerramento, de plano, da reunião. 
Encerramento 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo)- A Presidência verifica, de 
plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trablahos e 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 248 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 20/11 /2003 
Às 9h30min , comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares, Leonardo 
Moreira, Leonídio Bouças, Olinto Godinho e Weliton Prado, membros 
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Biel 
Rocha. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
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Bonifácio Mourão, declara aberta a reunrao e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Leonardo 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 apreciar a matéria constante da 
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as 
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.216 
e 1.218/2003 (Deputado Ermano Batista); Projeto de Lei 
Complementar no 45/2003 (Deputado Gustavo Valadares); Projetos de 
Lei n°s 1.219, 1.220 e 1.221 /2003 (Deputado Gilberto Abramo) ; 
Projetos de Lei n°s 1.223 e 1.227/2003 e Projeto de Lei Complementar 
no 44/2003 (Deputado Leonardo Moreira); Projetos de Lei n°s 1.222, 
1.224 e 1.228/2003 (Deputado Durval Ângelo); 1.225, 1.226 e 
1.229/2003 (Deputado Leonídio Bouças); e 1.215, 1.217 e 1.231 /2003 
(Deputado Bonifácio Mourão). Passa-se à 18 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade, no 1 o 
turno, do Projeto de Resolução no 1.020/2003 - (relator: Deputado 
Leonfdio Bouças); e dos Projetos de Lei n°s 1 .016 e 1187/2003 
(relator: Deputado Gustavo Valadares) . Os Projetos de Lei nos 1.148, 
701 , 815 e 1.127/2003 são retirados da pauta por determinação do 
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos 
regimentais. Os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar no 
43/2003 e sobre o Projeto de Lei no 1.170, no 1° turno, deixam de ser 
apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos 
respectivos relatores, Deputados Gilberto Abramo e Olinto Godinho, 
este em virtude de redistribuição. Após discussão e votação, são 
aprovados cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1 o turno, do 
Projeto de Lei Complementar no 44/2003 e dos Projeto de Lei n°s 
1.174/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 1.011 com as 
Emendas n°s 1 e 2; 1.133 e 1 .149 com a Emenda no 1; 1 .152 na forma 
do Substitutivo no 1; 1.212/2003 (relator: Deputado Gustavo 
Valadares) ; 1.084 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 1.130/2003 
com a Emenda no 1 (relator: Deputado Leonídio Bouças, em virtude de 
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redistribuição); 1.168, 1.186 e 1.206/2003 na forma do Substitutivo 
no 1; 1.200/2003 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Na fase de 
discussão do parecer do relator, Deputado Leonídio Bouças, que 
conclui pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela 
ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.161/2003, no 1 o turno, o Presidente 
defere o pedido de vista do Deputado Weliton Prado. Passa-se à 28 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão 
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os 
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 334, 437, 457, 947, 1.179, 
1.195/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira); 802 e 1.181/2003 
estes dois últimos com a Emenda n°1; 969, 1.1 92, 1.197/2003 (relator: 
Deputado Olinto Godinho, em virtude de redistribuição); 1.000 com as 
Emendas nos 1 e 2; 1.024, 1.191 e 1.204 (relator: Deputado Gilberto 
Abramo); 1.057/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 1.178, 
1.196, 1.198 e 1.209/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); 
1.189/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares) . É aprovado 
requerimento que solicita seja convertido em diligência ao autor o 
Projeto de Lei no 1.183/2003 (relator: Deputado Gustavo Valadares) . 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Leonardo Moreira - Weliton Prado -

Ermano Batista. 
ATA DA 138 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

PARTICIPAÇÃO POPULAR, EM 27/11 /2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

André Quintão, Mauro Lobo, Gustavo Valadares e Leonardo Quintão, 
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a 
Deputada Marília Campos e os Deputados Padre João e Rogério 
Correia. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado André 
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
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reunião se destina a debater, em audiência pública, a unificação 
dos programas de transferência de renda do Governo Federal , 
especialmente no que se refere aos impactos da referida medida na 
política de assistência social. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento em que se 
solicita a realização de reunião conjunta com as Comissões de 
Administração Pública e de Assuntos Municipais e Regionalização, 
articulada com o Poder Executivo, para discussão e desenvolvimento 
de estudos que visem a aprimorar a regionalização do planejamento 
estadual. A Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os 
convidados e registra a presença dos Srs. Fernando da Mata 
Pimentel , Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Ana Maria Medeiros 
Fonseca, Secretária Executiva do Programa Bolsa Família da 
Presidência da República; Rômulo Antônio Viegas, Subsecretário de 
Trabalho e Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Esportes e Presidente do Conselho Estadual de Assistência 
Social; Edmar Guarento Gadelha, do Conselho de Segurança 
Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais; Rosalva 
Alves Portella, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal da 
Coordenação de Política Social, e Maria Ângela Rocha Pereira, 
Coordenadora da Comissão de Políticas Públicas do Conselho 
Regional de Serviço Social , os quais são convidados a tomar assento 
à mesa. O Presidente tece suas considerações iniciais, como relator 
da Proposta de Ação Legislativa no 9/2003, que originou esta reunião. 
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 parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
André Quintão, Presidente - Márcio Passos - Sidinho do Ferrotaco. 
ATA DA 328 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS, EM 3/12/2003 
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Durval Ângelo , Roberto Ramos, Biel Rocha, Gilberto Abramo e Mauro 
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Lobo, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo , declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Roberto Ramos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e realizar audiência pública para obter 
esclarecimentos a respeito do assassinato do Cabo Luiz Carlos Cota, 
ocorrido no dia 3/12/2000 e debater a investigação da morte dos 
Tenentes Márcio dos Anjos e Onofre Xavier Dias, da PMMG, e 
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. 
José Karam, Superintendente de Segurança e Movimentação 
Penitenciária da Secretaria de Defesa Social , publicado no "Diário do 
Legislativo" de 27/11 /2003. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, no 1 o turno, os 
pareceres pela aprovação, na forma do Substitutivo no 1, dos Projetos 
de Lei n°s 280/2003 (relator: Deputado Biel Rocha) ; e 1.042/2003 
(relator: Deputado Roberto Ramos). Passa-se à 38 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 Gilberto Abramo, em que 
solicita realização de visita às 11 h30min do dia 3/12/2003 ao 
Departamento de Investigações da Polícia Civil, visando apurar 
denúncias de maus-tratos contra a detenta Cida Porto; Roberto 
Ramos, Biel Rocha e Gilberto Abramo, em que solicitam seja enviado 
ofício ao Juiz da Vara Criminal de Santa Luzia, pedindo informações 
sobre a recomposição do processo em que se apura a morte do 
Tenente Márcio dos Santos; Durval Ângelo e Biel Rocha, em que 
solicitam seja ouvido o Delegado de Polícia de Prata sobre denúncia 
de seu envolvimento em roubo de cargas; seja enviado ofício ao 
Procurador-Geral de Justiça do Estado, solicitando informações sobre 
os inquéritos em que se apuram as mortes do Cabo Luiz Carlos Cotta 
e dos Tenentes Márcio dos Santos e Onofre Dias; Durval Ângelo , 
Roberto Ramos, Biel Rocha e Gilberto Abramo (2), em que solicitam a 
realização de visita desta Comissão acompanhada de representantes 
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da Associação dos Praças, Policiais Militares e Bombeiros-
ASPRA - e da Associação dos Oficiais da PMMG, à Força-Tarefa 
constituída na Secretaria de Defesa Social , para pedir providências na 
apuração das mortes dos mencionados policiais, bem como na dos 
policiais, cujos casos ainda não foram definitivamente esclarecidos; e 
seja realizada reunião desta Comissão com os órgãos de inteligência 
da PMMG e com a Polícia Civil , sendo ainda convidados a Associação 
dos Praças, Policiais Militares e Bombeiros; a Associação dos Oficiais 
da PMMG e o Ministério Público, para tratar da investigação das 
mortes de policiais. A Presidência destina esta parte da reunião a 
ouvir os convidados e registra a presença dos Major PM Amaury, da 
Corregedoria da PMMG, representando o Cel. Sócrates Edgard dos 
Anjos, Comandante-Geral da PMMG; Leandro Almada da Costa, 
Delegado Titular da 4a Delegacia Especializada de Homicídios; 
Subtenente Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos 
Praças, Policiais Militares e Bombeiros-ASPRA -; Heloísa Geralda 
Eusébio; Luiz Antônio Prudente Sasdelli e Antônio Aurélio Santos, 
Promotores de Justiça de Belo Horizonte; Major Domingos Sávio de 
Mendonça, Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar; e 
Robson Ferreira Dias, os quais tomam assento à mesa. O Deputado 
Durval Ângelo, como autor do requerimento que deu origem ao 
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra 
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Bonifácio Mourão. 

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL, EM 3/12/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Gil Pereira e Doutor Viana e a Deputada Ana Maria Resende, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Ana Maria 
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Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
matérias constantes na pauta e acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°S 835/2003, no 2° turno (Deputado Gil Pereira); 
1.056/2003, no 1 o turno (Deputado Gil Pereira); 1.204/2003, em turno 
único (Deputado Doutor Viana) ; e 1.212/2003, no 1 o turno (Deputado 
Padre João). Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados 
os Requerimentos nos 1.831, 1832, 1.864, 1.865 e 1.905/2003. 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 Gil 
Pereira, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão para 
debater o documento final do Fórum Técnico Reforma Agrária em 
Minas - Impasses e Perspectivas, com os convidados que menciona; 
Luiz Humberto Carneiro, em que solicita seja formulado apelo ao 
Ministério da Fazenda com vistas à regulamentação da política de 
garantia de preço mínimo dos produtos agrícolas, especialmente da 
produção leiteira; e Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada 
uma visita desta Comissão à Cooperativa Agropecuária de Silvicultura 
- COOPGAS -, no Município de São João do Paraíso, com o objetivo 
de ajudar na solução de impasse entre a Cooperativa e a Empresa de 
Reflorestamento Replasa. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2003. 
Gil Pereira, Presidente - Doutor Viana - Luiz Humberto Carneiro. 

ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DIREITOS HUMANOS, EM 9/12/2003 

Às 9h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de Juiz 
de Fora os Deputados Durval Ângelo, Roberto Ramos, Biel Rocha e 
Alberto Bejani (substituindo este ao Deputado Mauro Lobo, por 
indicação da Liderança do BPSB), membros da supracitada 
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, 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 obter, em audiência pública com a participação 
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de 
Fora, esclarecimentos sobre a situação dos adolescentes presos no 
CERESP, a atuação da Polícia Militar nas escolas públicas, bem como 
sobre o falecimento de paciente no Hospital João Penido, entre outros 
assuntos. Passa-se à 38 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos 
Deputados Durval Angelo (4), em que solicita sejam encaminhados 
ofícios ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedindo a 
transferência do Sr. Marcos Ventura Barros, atualmente detido no 
CERESP de Juiz de Fora, para a sala especial do Estado-Maior em 
Juiz de Fora ou a progressão para cumprimento de pena em regime 
domiciliar; ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ao Juiz 
Corregedor-Geral de Justiça pedindo o imediato afastamento do Sr. 
Murilo de Sá Júnior, Juiz de Direito da 58 Vara Cível de Juiz de Fora, 
em virtude das graves denúncias de cometimento de irregularidades, 
já em apuração pela Corregedoria de Justiça; ao Subsecretário de 
Assuntos Penitenciários da Secretaria de Defesa Social pedindo 
informações sobre procedimentos adotados na revista íntima de 
esposas e companheiras de detentos da Penitenciária de Unhares, 
em Juiz de Fora; Biel Rocha (2), em que solicita seja encaminhado 
ofício ao Sr. Antônio Garcia, Delegado da 78 Delegacia Regional de 
Juiz de Fora, pedindo a nomeação de um delegado especial para a 
conclusão do inquérito policial em que se apuram as circunstâncias da 
morte do Sr. Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira, ocorrida nas 
dependências do Hospital Regional João Penido, em outubro de 2000; 
seja realizada reunião desta Comissão com a Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, com os convidados que menciona, para 
se debater a possibilidade de abordagem pedagógica da violência 
urbana e a ação policial nas escolas públicas do Estado; Roberto 
Ramos e Biel Rocha (1 ), em que solicitam seja encaminhado ofício ao 
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Comandante da 48 Região da PMMG, em Juiz de Fora, pedindo a 
relação dos nomes e patentes dos policiais que atuaram na Escola 
Municipal Quilombo dos Palmares no dia 19/11 /2003, bem como do 
comandante da operação, que, numa grave afronta ao disposto pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, causou constrangimento às 
crianças e aos adolescentes. A Presidência destina esta parte da 
reunião a ouvir os convidados e registra a presença dos Srs. Celso de 
Castro Matias Neto, Diretor de Política Social da Prefeitura Municipal 
de Juiz de Fora; Marcelo Frank do Nascimento, Secretário-Geral do 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Juiz de Fora; Paulo César 
Ramalho de Paiva, Promotor de Justiça da Promotoria de Defesa dos 
Interesses da Criança e do Adolescente; Lidércio Bissoli Rocha, 
Presidente do Instituto Jesus; Flávio Checker, Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Juiz de Fora; 
Carlos Alberto Gasparete; Vereador à Câmara Municipal de Juiz de 
Fora; Ari Brasil, Promotor de Justiça; Rogério Freitas, Gerente de 
Recursos Compartilhados da Prefeitura; e a Sra. Elia de Oliveira Melo 
os quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência 
concede a palavra ao Deputado Biel Rocha, autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Roberto Ramos - Mauro Lobo. 

ATA DA 328 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 10/12/2003 
Às 1 Oh1 Omin, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Mauro Lobo, José Henrique, Sebastião 
Helvécio, Doutor Viana e Chico Simões, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Antônio Andrada, 
Adalclever Lopes e Antônio Júlio. Havendo número regimental , o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Jayro Lessa, 
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°S 1.224, 1.223/2003, no 1° turno, e 1.037/2003, parecer sobre 
emendas apresentadas em Plenário no 1 o turno, (Deputado Jayro 
Lessa); 99 e 1.199/2003, no 1 o turno (Deputado Chico Simões); 1.113 
e 1.056/2003, no 1 o turno (Deputado Sebastião Helvécio); 12, 961 , 
423/2003 e 1.081 /2003, parecer sobre emendas apresentadas em 
Plenário no 1 o turno, e 540/2003, no 2° turno (Deputado Doutor 
Viana); 165/2003, no 1 o turno (Deputado Ermano Batista); 1.239/2003, 
no 1 o turno e 1 .026/2003, parecer sobre emendas apresentadas em 
Plenário no 1 o turno (Deputado José Henrique). 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. A 
Presidência faz retirar da pauta os Projetos de Lei n°s 850/2003 e 
1 .134/2003, por não cumprirem pressupostos regimentais. Após 
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os 
pareceres pela aprovação, no 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar n°42/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: 
Deputado Sebastião Helvécio) e dos Projetos de Lei nos 19/2003 na 
forma da proposta original, com a rejeição do Substitutivo no 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião 
Helvécio); 615/2003 na forma do Substitutivo no 2 , com as Emendas 
n°s 1 e 2 apresentadas (relator: Deputado Mauro Lobo); 643/2003 na 
forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constitiuição e Justiça 
(relator: Deputado Jayro Lessa); 657/2003 com as Emendas n°s 1 a 5 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor 
Viana) ; 1.056/2003 com as Emendas n°s 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, e 4 a 6, da Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.113/2003 com 
a Emenda no 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
(relator: Deputado Sebastião Helvécio). Na fase de discussão do 
parecer do relator, Deputado José Henrique, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei no 1.080/2003, no 1° turno, na forma do 
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Substitutivo no 1 , apresentado, o Presidente defere o pedido de 
vista do Deputado Sebastião Helvécio. O Presidente determina a 
distribuição de avulsos do seu parecer de 1 o turno, que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 1.083/2003 na forma do Substitutivo no 
1 com as Emendas n°s 7 a 12, apresentadas, e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 a 6 . Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião 
marcada para a mesma data, às 14h30min, e convoca os membros da 
Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, na mesma data, 
às 18 horas e em 11 /12/2003, às 11 h30min, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Chico Simões -

José Henrique - Mauro Lobo. 
ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 10/12/2003 
Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Gilberto Abramo, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo 
Moreira, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o vice-
Presidente, Deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo 
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, 
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei 
n°s 1.277 e 1.283/2003 (Deputado Ermano Batista); 1.275, 1.276 e 
1.284/2003 (Deputado Gustavo Valadares); 1.287/2003 (Deputado 
Gilberto Abramo) ; 1.286/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 
1.281/2003 (Deputado Durval Ângelo) ; 1.278 e 1.282/2003 (Deputado 
Leonídio Bouças). Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente submete 
a votação, e é aprovado, o parecer sobre o Projeto de Lei no 
1 .161 /2003, que conclui pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade da matéria (relator: Deputado Leonídio Bouças). É 
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aprovado requerimento solicitando seja convertido em diligência 
ao Secretário da Fazenda o Projeto de Lei no 548/2003 ( relator: 
Deputado Ermano Batista). Neste momento, o Deputado Bonifácio 
Mourão e a Deputada Maria Tereza Lara comparecem no recinto . O 
Deputado Gilberto Abramo passa a Presidência ao Deputado 
Bonifácio Mourão e este informa que continua em discussão o parecer 
sobre o Projeto de Lei no 1.095/2003. Com a palavra, o relator, 
Deputado Leonardo Moreira, retira seu parecer anterior e apresenta 
outro, em que conclui pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade do Projeto de Lei n° 1.095/2003. Submetido a discussão e 
votação, é rejeitado o parecer. Nos termos do art. 138, § 3°, do 
Regimento Interno, o Presidente designa como novo relator da 
matéria o Deputado Gustavo Valadares. O Projeto de Lei no 
1.185/2003 é retirado de pauta por determinação do Presidente. Após 
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 o turno, do Projeto 
de Lei Complementar no 43/2003 (relator: Ermano Batista) e dos 
Projetos de Lei nos 1.089/2003 (relator: Leonardo Moreira); 1.207/2003 
com a Emenda no 1 ( relator: Deputado Gustavo Valadares) e 
1.221/2003 com a Emenda no 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). 
O parecer sobre o Projeto de Lei no 1.226/2003, no 1 o turno, deixa de 
ser apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo 
relator, Deputado Ermano Batista (em virtude de redistribuição). Na 
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares 
(em virtude de redistribuição) , que conclui pela antijuridicidade, 
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei no 1 .244/2003 no 
1-0 turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado 
Leonardo Moreira. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Vanessa Lucas- Gustavo Valadares 

- Weliton Prado- Ermano Bastista. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 36/2003 
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A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo 
Moreira, institui as diretrizes estaduais de educação para saúde no 
âmbito da rede estadual de ensino e dá outras providências. 

O projeto foi encaminhado ao exame preliminar da Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria, na forma do Substitutivo no 
1, que apresentou. 

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

Fundamentação 
A matéria de que trata o Projeto de Lei no 36/2003 foi objeto 

discussão nesta Casa, na legislatura passada. O proposição original 
instituía o Programa Saúde na Escola, no âmbito da rede estadual de 
ensino, com a finalidade de proteger a saúde, diagnosticar e analisar 
os principais problemas manifestados pelos alunos nela matriculados. 
A Comissão de Educação, ao emitir parecer quanto ao mérito da 
proposição, apresentou o Substitutivo no 1 , cujo teor consubstancia a 
proposição sob análise. 

A importância da educação para a saúde se torna cada vez mais 
patente, tendo em vista a convicção da comunidade científica de que 
grande parte dos problemas de saúde decorrem do estilo de vida e de 
comportamento adotado. A qualidade de vida de uma pessoa 
depende primordialmente do autocuidado. Por conseguinte, construir 
cidadãos capazes de distinguir estilos de vida que possibilitam uma 
vida saudável é uma das prioridades da educação das crianças e dos 
jovens. 

Conceituar educação para a saúde é tarefa difícil , não só porque 
existam muitas teorias e definições, mas também porque cada vez 
são mais amplos os domínios de aplicação desse constructo. Na 
perspectiva de Darden ("apud" Greene e Simons-Morton, 1988), um 
programa eficaz de educação para a saúde deve ir além do 
fornecimento de informações. Deve focalizar-se em ajudar a pessoa a 
melhorar seu autoconhecimento e sua auto-estima, a ter respeito por 
si própria no contexto social em que se movimenta; é preciso 
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observar, entretanto, que, se é certo que a opção por 
comportamentos salutares configura escolha pessoal , é inegável a 
influência da comunidade, da escola, da família nessa escolha. Assim, 
interferir no processo saúde-doença está ao alcance do indivíduo, mas 
a realidade social e as ações do poder público influenciam nas 
condições de saúde da população. Nesse sentido, a escola constitui o 
espaço e o tempo privilegiado para orientar os educandos. Do jardim 
da infância ao jardim da longevidade, se possível , deve-se investir na 
promoção da saúde pela educação e pela prevenção. 

A escola conseguirá alcançar seu objetivo quanto à educação para a 
saúde se possibilitar aos alunos não somente a aquisição de 
conhecimentos, mas também de capacidades e competências que 
lhes permitam realizar opções saudáveis e recusar comportamentos 
não desejados, por serem prejudiciais. Para a realização dessa meta, 
torna-se necessária uma ponte entre os conteúdos programáticos e a 
vida do educando. Ou seja, a disseminação de informações e as 
atividades educativas devem aparecer durante toda a vida escolar, de 
forma interdisciplinar. 

Nessa mesma linha de princípios, os parâmetros curriculares 
nacionais indicam a educação para a saúde como tema transversal, a 
permear todas as áreas que compõem o currículo escolar. Para 
chegar à concepção do que é saudável , à adoção de hábitos de 
cuidado consigo mesmo, à compreensão de que a condição da saúde 
é também resultado de responsabilidade pessoal , faz-se mister haver 
uma atuação integrada de todas as áreas de estudo e a valorização 
da vida cotidiana. 

Diante do exposto, verifica-se que o projeto original , ora sob exame, 
ao instituir as diretrizes estaduais de educação para a saúde no 
âmbito da rede estadual de ensino, se coaduna com o pensamento 
dos maiores estudiosos do tema, com as disposições da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - (Lei 9.394, de 1996} 
e com as orientações dos parâmetros curriculares nacionais. 

Cotejando o texto do projeto original com o Substitutivo no 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, observa-se que 
o art. 1° não sofreu alterações substanciais e os arts. 2°, 5° e 6° foram 
mantidos integralmente, com todos os incisos. A grande mudança foi 
em relação aos arts. 3° e 4°, que foram suprimidos. Não concordamos 

...._____ ___ 0--------' 



1230 
com a supressão daquelas disposições. 

O art. 3° apresenta-se como de essencial importância para a 
proposição. Esse artigo indica os conteúdos mínimos capazes de 
nortear os estabelecimentos de ensino a garantir, em sua proposta 
pedagógica, a educação sanitária básica do educando. O argumento 
de que há extensa legislação a respeito dos conteúdos mínimos 
apresentados no dispositivo não indica que não devam estar arrolados 
nesse instrumento. Conhecemos tal legislação, discutida individual e 
amplamente por esta Casa. O que se pretende não é a repetição nem 
a anulação do que já existe, mas especificar como as diretrizes gerais 
da saúde devem articular todos aqueles elementos. Isso é 
imprescindível até para a regulamentação pretendida pelo projeto. 

Quanto ao art. 4°, que prevê a celebração de convênios ou 
instrumentos congêneres entre as Secretarias da Educação e da 
Saúde para a capacitação dos professores, visando à execução das 
ações relativas à educação para a saúde, concordamos que poderia 
ser eliminado, por tratar-se de função típica do Poder Executivo; no 
entanto, apesar de não ser necessário, é prudente que se mantenha o 
dispositivo para alertar para o fato de que é imprescindível que 
profissionais do ensino sejam preparados para bem desempenhar a 
educação para a saúde. Não é tão simples essa missão, que exige 
recursos de muitas competências. Não é suficiente determinar aos 
educadores que permeiem o ensino de suas disciplinas com 
informações e práticas sobre doenças sexualmente transmissíveis, 
sobre os reflexos de uma má alimentação, sobre os hábitos de 
higiene, etc. Os educadores precisam conhecer o terreno de sua 
intervenção para serem claros, precisos e convincentes. 

Com a quantidade de tarefas que se quer atribuir ao professor, na 
tarefa de educar para a saúde, tem-se a impressão de que substituirá 
uma equipe de especialistas em vários domínios: médico, psicológico 
e social. Na verdade, as tarefas de cada professor vão desde a 
divulgação de informações, escolha dos melhores métodos de 
comunicação, criação de atividades, até a análise das razões pelas 
quais aquele grupo de alunos não consegue seguir práticas positivas 
de saúde. 

Conforme tão bem especifica Maria Cristina Campos de Sousa 
Faria, em seu profundo estudo "A Prioridade da Educação para a 
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Saúde na Escola": "O educador de saúde debate-se com a 
síntese dinâmica das perspectivas individual, interpessoal e da 
comunidade. Espera-se que esse profissional esteja informado e seja 
veículo de informação atualizada, identifique a realidade, fomente uma 
atitude positiva e ativista para a mudança de comportamento". 

Como se verifica, se não houver uma preparação adequada dos 
profissionais da educação para a tarefa de educar para a saúde, não 
haverá sucesso na aplicação das diretrizes propostas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo no 1 e 

pela aprovação do Projeto de Lei no 36/2003 na forma original. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Leonídio 

Bouças- Dalmo Ribeiro Silva- Ana Maria Resende. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.056/2003 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei no 
1 .056/2003 institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental -
RPRA -, altera as Leis n°s 14.309, de 2002, e 13.803, de 2000, e dá 
outras providências. 

Aprovada em 1 o turno, com as Emendas n°S 1 a 6 , a proposição 
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. A 
redação do vencido, anexa, integra o parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise propõe a criação de uma nova 

modalidade de unidade de conservação ambiental , a Reserva 
Particular de Recomposição Ambiental - RPRA. Visa, de forma 
ousada, a criar uma alternativa para a reconstituição da reserva legal 
que toda propriedade rural deve manter, conforme determinam o 
Código Florestal Brasileiro, de 1965, e a Lei no 14.309, de 2002, que 
traz a política florestal e de proteção da biodiversidade do Estado. 

Embora não seja recente a determinação legal de se manter, na 
Região Sudeste do Brasil , o mínimo de 20% da área de cada 
propriedade para a proteção do meio ambiente, o cumprimento dessa 
obrigação não foi observado por grande número de produtores rurais. 
Independentemente do julgamento do mérito das causas que levaram 

'-------0-----~ 



1232 
ao avanço da produção nessas áreas, hoje se cobra a sua 
recomposição, sendo admitida, como medida compensatória, a 
aqu1s1çao de glebas externas à propriedade, desde que 
ambientalmente preservadas e instituídas como Reserva Particular do 
Patrimônio Natural- RPPN. 

Consideramos ousada a proposta porque apresenta possibilidades 
de ganhos ambientais concretos nessa questão, reconhecidamente 
polêmica, da reconstituição de reservas legais em regiões de 
atividades agropecuárias intensivas. Nem sempre é fácil , nessas 
regiões, localizar áreas preservadas para constituição de uma RPPN 
e, nesses casos, não se verifica a incorporação de novas áreas 
verdes ao ambiente, apenas a manutenção de ecossistemas em bom 
estado de conservação. Com a RPRA, áreas degradadas poderão ser 
ambientalmente recuperadas e contribuir, de fato, para a 
recomposição do equilfbrio ecológico da região. 

A nosso ver, as emendas apresentadas no 1 o turno contribuem para 
o aprimoramento da proposição, pois tornam mais claros os 
dispositivos modificados. Por exemplo, ao alterar o art. 3°, que dispõe 
sobre a destinação da RPRA, a Emenda no 5 deixa evidente o uso 
prioritário para constituição da reserva legal. Quanto à Emenda no 6, 
que modifica o art. 52 da Lei no 14.309, de 2002, entendemos tratar-se 
de medida que confere maior agilidade à operacionalização do 
instituto da reposição florestal. 

Apresentamos, ainda, ao final do parecer, duas emendas que 
modificam o art. 2° da proposição. A Emenda no 1 propõe que o 
relatório de atividades a ser apresentado ao órgão estadual 
competente seja anual, e não semestral; e que se mantenha cópia do 
relatório na unidade de conservação para consulta pública. A no 2 
permite que qualquer empresa privada previamente cadastrada no 
órgão competente, e não apenas as empresas sem fins lucrativos, 
possa elaborar o plano diretor da RPRA. 

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

de Lei no 1.056/2003 na forma do vencido no 1 o turno, com as 
Emendas n°S 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao inciso VI do art. 2° a seguinte redação: 
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"Art. 2° - .. . 
VI - apresentação de relatório anual de atividades ao órgão estadual 

competente, na forma regulamentar, mantendo-se cópia na unidade 
de conservação para consulta pública.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se do§ 2° do art. 2° a expressão "sem fins lucrativos". 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Fábio Avelar - Doutor 

Ronaldo - Leonardo Quintão. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .056/2003 

Institui a Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -, 
altera as Leis n°s 14.309, de 19 de junho de 2002, e 13.803, de 27 de 
dezembro de 2000, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica instituída a Reserva Particular de Recomposição 

Ambiental - RPRA -, assim consideradas as áreas degradadas por 
atividades agrícolas, pastoris e silviculturais pertencentes a um ou 
mais proprietários, de domínio privado, gravadas com perpetuidade e 
destinadas a recuperação ambiental. 

§ 1 o - A critério do órgão estadual competente, poderão ser 
admitidos outros tipos de áreas para a constituição de RPRA. 

§ 2° - A RPRA integra o Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação, no grupo de Unidades de Conservação de Uso 
Sustentável, nos termos do art. 22 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 
2002. 

Art. 2° - São condições para instituição e funcionamento de RPRA: 
I- aprovação de plano diretor da unidade de conservação pelo órgão 

estadual competente; 
11 - autorização expressa do proprietário, com firma reconhecida em 

cartório, para promover a alteração na matrícula do imóvel; 
111- gestão por organização não governamental, sem fins lucrativos; 
IV - instituição de órgão colegiado regido por estatuto, com funções 

normativas e deliberativas, composto por representação 
numericamente equivalente e limitada a um máximo de três 
representantes por segmento de proprietários, de detentores de cotas 
de certificados de recomposição de reserva legal e da entidade 
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gestora; 

V - aplicação do resultado financeiro obtido por meio das atividades 
desenvolvidas na unidade de conservação, prioritariamente na 
melhoria e expansão da RPRA; 

VI - apresentação de relatório semestral de atividades ao órgão 
estadual competente. 

§ 1 o - O estatuto da RPRA deverá prever a participação de 
representante do poder público, com direito a voz, nas reuniões do 
órgão colegiado e de moradores da região circunvizinha nas 
atividades desenvolvidas na unidade de conservação. 

§ 2° - O plano diretor a que se refere o inciso I poderá ser elaborado 
por entidade pública ou privada sem fins lucrativos, previamente 
credenciada pelo Estado. 

Art. 3° - A RPRA, prioritariamente destinada a constituição de 
reserva legal de propriedades rurais , poderá admitir os seguintes usos 
alternativos: 

I - pesquisa científica; 
11 - produção de bens florestais não lenhosos; 
111 - produção de bens florestais lenhosos; 
IV -extrativismo; 
V - agrossilvicultura; 
VI -outras atividades não degradadoras do meio ambiente. 
§ 1 o - A destinação prevista nos incisos 111 e V não poderá exceder a 

20% (vinte por cento) da área total da unidade de conservação. 
§ 2° - A área da unidade de conservação para fins de recomposição 

de reserva legal será estabelecida no plano diretor. 
Art. 4°- O Certificado de Recomposição de Reserva Legal - CRRL-

emitido pelo órgão estadual competente autoriza o órgão gestor da 
unidade a alienar cota a possuidor ou proprietário rural , equivalente 
cada uma a 1 ha (um hectare), até o limite da área definida no plano 
diretor. 

§ 1 o - Para obtenção de cota de CRRL, o possuidor ou proprietário 
rural deverá ser autorizado pelo órgão estadual competente. 

§ 2° - É vedada a alienação de cota de CRRL para posse ou 
propriedade rural localizada fora da bacia hidrográfica da RPRA, 
exceto nos casos definidos pelo órgão estadual competente. 

Art. 5° - A gestão e a implantação do plano diretor de RPRA serão 

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



1235 
acompanhadas e avaliadas pelo órgão estadual competente. 

Art. 6° - O poder público não intervirá na administração de RPRA, 
salvo nos casos de: 

I - desvio de finalidade; 
11 - gestão fraudulenta ou temerária; 
111 -descumprimento de norma estabelecida em lei , regulamento ou 

pelo órgão estadual competente. 
Art. 7° - O art . 17 da Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002, fica 

acrescido do inciso VIl e do§ 4°, com a seguinte redação: 
"Art. 17- ... .. ... ........ . . 
VIl - aquisição de cota de Certificado de Recomposição de Reserva 

Legal de Reserva Particular de Recomposição Ambiental, em 
quantidade correspondente à área de reserva legal a ser 
reconstituída, mediante autorização do órgão competente. 

§ 4° - É vedada a recomposição da área de reserva legal na forma 
prevista no inciso VIl em posse ou propriedade com cobertura vegetal 
preservada que atenda às condições estabelecidas no "caput" do art. 
14.". 

Art. 8° - O § 2° do art. 17 da Lei no 14.309, de 19 de junho de 2002, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 17- .... ....... .. .... . 
§ 2° - Nos casos de recomposição da área de reserva legal pela 

compensação por área equivalente e pela instituição de RPPN ou por 
aquisição de cotas de RPRA, na forma dos incisos IV, V, VI e VIl 
deste artigo, a averbação do ato de instituição, à margem do registro 
do imóvel, mencionará expressamente a causa da instituição e o 
número da matrícula do imóvel objeto da recomposição.". 

Art. 9° - A tabela "Fator de Conservação para Categorias de Manejo 
de Unidades de Conservação" constante do Anexo IV da Lei no 
13.803, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida da 
seguinte categoria de manejo: 

"Tabela 
Fator de Conservação para Categorias de Manejo de 

Unidades de Conservação 
*-O quadro da referida Tabela foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 13.12.2003. 
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Art. 1 O - O art. 52 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 52 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima 

florestal poderá, a critério do órgão competente, optar pela 
compensação, mediante alienação ao patrimônio público de área 
técnica e cientificamente considerada de relevante e excepcional 
interesse ecológico em troca de créditos de reposição, que podem ser 
utilizados para compor o percentual de consumo anual de matéria-
prima florestal ou para abater débitos apurados por excesso de 
utilização de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa. 

Parágrafo único - Os créditos concedidos em contrapartida ao 
imóvel alienado ao Estado na forma deste artigo serão utilizados uma 
única vez e somente para permitir a incorporação do referido imóvel 
ao patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF - para a criação 
de unidade de conservação ou para regularização fundiária de 
unidade de conservação já criada.". 

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e oitenta dias contados da data da sua publicação. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO 

PROJETO DE LEI N° 175/2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em pauta, 

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.098/2002, 
objetiva instituir o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito do Estado 
de Minas Gerais. 

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

Posteriormente, foi o projeto apreciado por esta Comissão, da qual 
recebeu parecer pela aprovação no 1 o turno na forma do Substitutivo 
no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Na fase de discussão em Plenário, foi apresentada a Emenda no 1, 
do Deputado Ricardo Duarte. 
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Retorna, agora, a propos1çao a esta Comissão para que seja 

emitido parecer sobre a Emenda no 1, nos termos do § 2° do art. 188 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A emenda sob comento objetiva alterar o "caput'' do art. 1 o do 

Substitutivo n° 1, instituindo a Medalha de Comunicação Cidadã, a ser 
concedida anualmente a rádios comunitárias e TVs educativas que 
promovam o respeito: 

I- aos direitos das crianças e dos adolescentes; 
11- aos direitos humanos; 
111- ao meio ambiente. 
A Comissão de Constituição e Justiça, após exame minucioso da 

matéria, por meio do Substitutivo no 1 estendeu a condecoração 
proposta aos diferentes veículos de comunicação existentes. A 
emenda sob análise objetiva restringir tal condecoração, atribuindo-a 
tão-somente aos meios de comunicação educativos e comunitários 
pelo relevante papel que ocupam na sociedade. 

A Lei Federal n° 9.612, de 19/2/98, instituiu o Serviço de 
Radiodifusão Comunitária, assim denominada a radiodifusão sonora, 
em freqüência modulada, operada em baixa potência e cobertura 
restrita , outorgada a fundações e associações comunitárias sem fins 
lucrativos, com sede na localidade de prestação do serviço. 

Esse Serviço tem por fim o atendimento à comunidade beneficiada, 
procurando, entre outras coisas, dar oportunidade à difusão de idéias, 
elementos de cultura, tradições e hábitos sociais da comunidade e 
incentivar a formação e a integração da comunidade, estimulando o 
lazer, a cultura e o convívio social , conforme salienta o art. 3° da 
referida lei. 

As TVs educativas prestam relevantes serviços à sociedade, 
instruindo pessoas e contribuindo para a formação da cidadania. 

Por essas razões, entendemos que não há qualquer impedimento 
quanto à aprovação da emenda em pauta. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda n° 1 ao 

Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 175/2003. 
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
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Célio Moreira, Presidente- Adalclever Lopes, relator- Laudelino 

Augusto. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2003 

ATAS 

ATA DA 78a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/12/2003 
Presidência do Deputado Mauri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 
turno único, do Projeto de Lei no 1 .079/2003; requerimento do 
Deputado Rogério Correia; deferimento; discursos dos Deputados 
Rogério Correia, Chico Simões e Weliton Prado; votação do 
Substitutivo n° 2 , salvo emendas e destaque; aprovação; verificação 
de votação; ratificação da aprovação; prejudicialidade dos 
Substitutivos n°S 1 e 3 e das Emendas n°s 1 e 2; questão de ordem; 
leitura e votação do inciso VIII do art. 1 O do Substitutivo no 2 ; 
aprovação; requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; 
votação das Emendas n°s 3 a 9, 11 a 16 e 18, salvo destaque; 
rejeição; votação da Emenda no 1 O; discurso do Deputado Rogério 
Correia; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
declarações de voto - Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição n° 23/2003; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 -
Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
25/2003; aprovação com a Emenda no 1 - Votação, em 1 o turno, da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003; aprovação na forma 
do Substitutivo n° 1 -Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 55/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
56/2003; aprovação - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
296/2003; questão de ordem; leitura da Emenda no 3; discurso do 
Deputado Rogério Correia; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; 
aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 2; aprovação - Discussão, 
em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 24/2003; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei n° 1.117/2003; discurso da Deputada Maria Tereza 
Lara; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Rogério 
Correia; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, 
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subemendas e destaque; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas n°S 5 a 7 e 16; votação das Emendas nos 2 , 11 a 13, 15 e 21 
e das subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 1, 4, 9, 1 O, 
14, 17 e 20; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1, 4, 9, 1 O, 
14, 17, 19 e 20; votação das Emendas nos 3 e 8; rejeição; votação da 
Emenda n° 18; rejeição - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
no 1 .118/2003; discursos do Deputado André Quintão, da Deputada 
Maria Tereza Lara e do Deputado Sebastião Helvécio; encerramento 
da discussão; votação do projeto, salvo emendas e subemendas; 
aprovação; votação das Emendas n°s 3, 4 , 6, 7, 11 , 14, 22, 26, 27, 34, 
41 , 46, 47, 48, 55, 60, 65 e 67 e 70 a 86 e das subemendas que 
receberam o no 1 às Emendas n°s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 , 
23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 51 , 53, 54, 56, 57 e 61 ; 
aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16 a 18, 
20, 21 , 23 a 25, 30, 32, 35, 36, 38 a 40, 50, 51 , 53, 54, 56, 57, 58, 59 e 
61 ; votação das Emendas n°s 1, 2, 8, 15, 19, 28, 29, 31 , 33, 37, 42 a 
45, 49, 52, 62 a 64, 66, 68 e 69; rejeição - Discussão, em turno único, 
do Projeto de Resolução no 687/2003; discursos dos Deputados Jayro 
Lessa, Alberto Bejani, Sebastião Helvécio, Antônio Andrade e Alencar 
da Silveira Jr. ; encerramento da discussão; votação secreta do 
Substitutivo no 1; aprovação; declarações de voto - Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei Complementar n° 36/2003; apresentação das 
Emendas n°s 6 a 8; não-recebimento de emenda do Deputado 
Adalclever Lopes; encerramento da discussão; encaminhamento do 
projeto com as emendas à Comissão de Administração Pública -
Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e 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 Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano 
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Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto 
Abramo - Gustavo Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro 
Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Maríl ia 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco- Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 20h14min, a lista de 

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

1 a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 

1.079/2003, do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei 
no 12.735, de 30/12/97, que dispõe sobre o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores- IPVA. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do 
Consumidor opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1 , que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão 
de Defesa do Consumidor. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
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Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do Substitutivo 
no 2 , que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 3 a 14, ficando 
prejudicadas, com a aprovação do Substitutivo no 2, as Emendas n°S 1 
e 2. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um 
substitutivo, do Deputado Rogério Correia, que recebeu o no 3; e 
quatro emendas, sendo duas dos Deputados Chico Simões e Weliton 
Prado, que receberam os n°s 15 e 16; uma do Deputado Adalclever 
Lopes, que recebeu o no 17; e uma do Deputado Miguel Martini, que 
recebeu o n° 18. Designado relator em Plenário, o Deputado Ermano 
Batista opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, 
da Comissão de Fiscalização Financeira, e pela rejeição do 
Substitutivo n° 3 e das Emendas n°s 15 a 18. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando votação 
destacada da Emenda n° 1 O e do inciso VIII do art. 1 O do Substitutivo 
no 2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Quero encaminhar contrariamente à 
aprovação do projeto de lei e do Substitutivo no 2. Conforme havíamos 
já anunciado, o bloco de Oposição na Assembléia Legislativa votará 
contra todo o pacote de tarifas enviado pelo Governador Aécio Neves. 
Este é o segundo projeto a entrar em votação dentre aqueles que 
compõem o que estamos chamando de tarifaço. 

O primeiro, que, infelizmente, foi aprovado, refere-se à chamada 
taxa de incêndio, que foi criada mesmo para as cidades onde não há 
Corpo de Bombeiros. O Deputado Weliton Prado até se assustou, 
achando que haveria algum Nero em Minas Gerais para que tantas 
taxas fossem criadas. Realmente, ficamos preocupados de o Estado 
estar sendo incendiado por algum Nero, mas parece-me que essa 
quantidade de taxas é apenas voracidade fiscal do Governador. O 
Estado continua bem; não está ardendo em chamas. 

Não satisfeito com o primeiro tarifaço, o Governador nos enviou 
outros cinco projetos que aumentam tarifas. Passamos, portanto, a 
fazer uma obstrução em relação a esse projeto e a nos posicionar 
contrários a esse tarifaço. O projeto em tela é o que aumenta o IPVA. 
No caso específico, sofrerão os motoqueiros, pois o imposto para a 
propriedade de moto passará de 1 ,5% para 2% - isso depois de 
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termos apresentado várias emendas que diminuíram um pouco o 
ímpeto voraz de cobrança de taxas por parte do Governador. Mesmo 
assim, permanece sua voracidade. Então, como nosso requerimento 
foi deferido pelo Presidente, faremos a votação destacada da Emenda 
no 1 O, que faz voltar ao que é atualmente o IPVA das motos, não 
permitindo esse aumento de 50% - esse é o tamanho da voracidade 
fiscal do Governador com relação às motos. E vejam que uma moto é 
o veículo mais barato que a pessoa pode conseguir. Pode não ser o 
mais confortável, mas é o que está dentro das posses da pessoa, 
além de ser um veículo mais rápido em cidade. Portanto, exatamente 
aquele que opta por um veículo mais em conta, que não tem o 
conforto de um veículo de quatro rodas, terá de arcar com um 
aumento de IPVA da ordem de 50%. 

A voracidade fiscal do Governador parece não ter limites. Por isso, 
encaminhamos contrariamente a votação a esse projeto que aumenta 
o IPVA, pedindo às Deputadas e aos Deputados que coloquem a mão 
na consciência e dêem voto contrário a mais esse tarifaço do 
Governador. Lembro às Deputadas e aos Deputados que, depois do 
Tarifaço 2, já "estão no forno" para vir a Plenário os Tarifaços 3, 4, 5 e 
6. Mais quatro tarifaços estão sendo preparados, Deputadas e 
Deputados, para virem ao Plenário, mostrando que a voracidade fiscal 
do Governador parece, de fato , não ter limite. Estamos construindo 
uma proposta articulada - que não significa aumento de carga 
tributária -, no Congresso Nacional, por meio da emenda tributária do 
Presidente Lula. Ela divide entre Estados e municípios o crescimento 
que ocorrerá no Brasil daqui para a frente . Não teremos aumento de 
carga tributária, mas, sem sombra de dúvidas, uma justa reforma 
tributária, que divide a renda. Esta estava muito concentrada na 
União, graças ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, está 
posta essa divisão com os Estados e municípios. Então, faremos um 
reforma tributária justa, sem aumento de carga tributária. Haverá uma 
discussão no Congresso Nacional, Deputado Chico Simões, e o 
Governador não está nem aí. Manda para a Assembléia Legislativa 
seis tarifaços. São taxas de incêndio, aumento de IPVA, aumento de 
taxas judiciais, taxas de meio ambiente - e tome taxa para o povo de 
Curvelo, do Sul de Minas, do Norte mineiro, de Ouro Preto, de 
Mariana, de Uberlândia, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora, de Betim, 
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de Contagem, de Divinópolis, onde for necessário. São taxas que 
não acabam mais; é só tarifaço. O povo precisa reagir; os Deputados 
precisam ter consciência de que, nessas cidades que citei e em mais 
algumas, o povo está observando isso. Ao votar, o Deputado deve 
pensar no povo da sua cidade, que, carinhosamente, o elegeu. 
Deputado Pinduca Ferreira, pense bastante em Betim, tenha dó do 
povo de Betim e não aumente o IPVA das motos. Não permitamos 
que o Governador Aécio Neves continue com essa voracidade fiscal 
que fez com que ele remetesse seis tarifaços a esta Casa. Sr. 
Presidente, por isso encaminho contrariamente a mais esse tarifaço, o 
n° 2 , do Governador Aécio Neves. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Chico Simões. 

O Deputado Chico Simões* - Sr. Presidente, Deputadas e 
Deputados, não gastarei os meus 5 minutos, até porque o nosso líder, 
Deputado Rogério Correia, falou muito bem sobre a injustiça do 
aumento do IPVA no Estado de Minas Gerais. Ela também se fez 
presente nas outras taxas criadas, uma vez que, para aumentar o 
IPVA, ele carregou a mão nas pessoas de menor poder aquisitivo e 
pertencentes a um segmento mais desorganizado, ou seja, nos donos 
de motos e de vans, que são utilizadas para a garantia do seu próprio 
sustento. Ao mesmo tempo, ele diminui o IPVA das locadoras. 
Queremos deixar bem claro que não é só o aumento que vai na 
contramão da história, em um momento em que ninguém está 
agüentando mais pagar impostos. O Governador Aécio Neves, de 
uma maneira determinada, defende o não-aumento dos tributos pelo 
Governo Federal , com o que concordamos, mas, em Minas Gerais, 
procede de uma maneira muito diferente, injusta e precipitada. 

Queremos dizer também da nossa indignação. O IPVA, 
supostamente, deveria ser usado para melhorar as nossas estradas, 
que estão em petição de miséria, intransitáveis até para andar a pé. 

Por último, é até uma maneira de exigir consideração do Governador 
por esta Casa. O IPVA ainda não foi aprovado em 1 o turno, mas, se 
forem à Internet, verão que as tabelas já estão lá. Já está na Internet o 
que o usuário terá de pagar sem a aprovação desta Casa. A meu ver, 
é uma falta de consideração. Acho que ele pode até ter muita 
confiança no Poder Legislativo, mas deveria, pelo menos, aguardar a 
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tramitação, a votação em dois turnos, para que as guias fossem 
enviadas. Mais uma vez, o Poder Legislativo está sendo 
desrespeitado em sua função. Encaminhamos contrariamente ao 
tarifaço e a essa maneira de o Executivo lidar com o assunto, que é 
desrespeitosa e sem consideração para com esta Casa. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais 
uma vez estamos discutindo nesta Casa o tarifaço do Aécio. São seis 
ao todo. Infelizmente, já foi aprovado o Tarifaço 1, Projeto de Lei n° 
1.078, criando a taxa de incêndio. Isso vai ser pago em todo Estado 
de Minas Gerais, em 55 cidades, muitas delas sem unidade do Corpo 
de Bombeiros. 

Agora, estamos discutindo o Projeto de Lei n° 1 .079, em que mais 
taxas abusivas estão sendo aprovadas. Nesse projeto, aumenta-se a 
alíquota do IPVA em percentuais de 1 a 2%. Os pobres proprietários 
das motos, que muitas vezes utilizam-na para trabalhar - pois a 
gasolina é muito cara -, vão ter de arcar com um aumento que poderá 
chegar a mais de 1 00%. O aumento para quem tem moto é de mais 
de 100%. Quem tem veículos utilitários terá mais de 50% de aumento. 
Quem usa o carro para trabalhar vai ser penalizado. O feirante, por 
exemplo, poderá pagar mais. O licenciamento de veículo sofreu um 
aumento de 25%. Queriam cobrar também de quem tem carro a 
álcool. Não dizem por aí que o Pró-Álcool iria abaixar os custos? Em 
Minas Gerais, o Governador tinha intenção de aumentar 25%. O Bloco 
PT-PCdoB foi firme. Denunciamos, cobramos e batemos o pé na 
comissão, defendendo o povo de Minas Gerais. Conseguimos que a 
relatora colocasse uma emenda deixando de cobrar esses 25% sobre 
o carro a álcool. Infelizmente, muitos Deputados não acataram nossas 
emendas. Se o Projeto n° 1 .079 for aprovado, irá prejudicar muito a 
população de Minas Gerais. Há uma grande contradição, pois, 
enquanto há um aumento de mais de 100% para quem tem moto,mais 
de 50% para quem tem veículo utilitário e 25°o na taxa de 
licenciamento - que compreendemos ser ilegal, inconstitucional, 
bitribuação -, concede-se um desconto de 50% para as locadoras de 
veículos. Elas vão ter 50% de desconto no IPVA e 50% na taxa de 
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licenciamento. 

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se dá remissão, 
desconto à empresa, alguém tem que pagar a conta. Então, achamos 
que estão dando esse desconto, mas, com isso, aumentando o 
imposto para o pobre proprietário que tem moto ou veículo utilitário. 
São esses absurdos que vemos no Estado de Minas Gerais. Tratam-
se, portanto, de taxas maldosas. 

O Bloco PT-PCdoB já deixou bem clara a sua proposta: esperem 
votar a reforma tributária federal, pois Minas Gerais receberá em torno 
de R$1 .000.000.000,00, o que daria para resolver o déficit do Estado. 
Infelizmente, o Governador Aécio Neves foi insensível e não aceitou 
essa proposta. Sabemos que Minas Gerais, de todos os Estados da 
Federação, é o que tem a carga tributária mais pesada. 

É possível aceitar essas taxas, penalizando o trabalhador, aquele 
que está custando, às vezes, a pagar a conta de energia e de água e 
os impostos? Não é possível a criação de mais taxas ainda! O que 
precisamos fazer, neste momento, é incentivar a geração de emprego 
e de renda, porque, assim, diminuiremos a violência, aqueceremos a 
economia. O meu medo é que, com essas taxas, haja aumento do 
desemprego no Estado de Minas Gerais. 

Portanto, o Bloco PT-PCdoB vota contra os tarifaços 1, 2 , 3, 4 e 5. 
Xô, tarifaço! Que todos os Deputados desta Casa votem com o povo, 
e não com as determinações do Palácio da Liberdade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo no 2, salvo emendas e 
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É reg imental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita às 
Deputadas e aos Deputados que tomem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; votaram "não" 15 

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo no 2 , 
salvo emendas e destaques. Com a aprovação do Substitutivo no 2, 
ficam prejudicados os Substitutivos n° 1 e 3 às Emendas nos 1 e 2. 

Questão de Ordem 
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O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à leitura do inciso VIII do art. 1 O do Substitutivo no 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Fernando Faria) -(- Lê:) 
"Art. 1 O- As alíquotas do IPVA são de: 
VIII - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus e furgão com 

autorização para transporte público suplementar". 
O Sr. Presidente- Em votação, o inciso VIII do art. 1 O do Substitutivo 

no 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Adalclever Lopes, solicitando a retirada de tramitação da 
Emenda n° 17, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento de 
conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em 
votação, as Emendas n°s 3 a 9, 11 a 16 e 18, salvo destaque. As 
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a 'Emenda no 1 O. Para 
encaminhar a votação, com a palavra. o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia*- Sr. Presidente, pedi destaque porque 
a Emenda no 1 O, que apresentamos, propõe alterar o art . 1°, que dá 
nova redação ao art. 1 O da Lei n° 12.735, de 30/12/77. Estamos 
voltando o art. 1 O para sua forma original, que é a seguinte: a 
cobrança de IPVA para motocicleta, motoneta, triciclo, quadriciclo e 
ciclomotor permaneceria com 1% para veículos com até 150cc e 1 ,5% 
para veículos com mais de 150cc. 

Na verdade, o Governo propôs aumentar as alíquotas de 1% para 
1 ,5% e de 1 ,5% para 2%. Então, estamos propondo que permaneça a 
proposta original e continue sendo 1% e 1 ,5%. 

Deputado Dalmo, o Governo deu um aumento de 50% no IPVA para 
motos, o que é muito. Geralmente a pessoa adquire moto porque é 
um veículo mais barato. 

Então, esses 50% de aumento do IPVA valem para o Sul de Minas e 
a Zona da Mata, para Montes Claros, Japonvar, Betim, Contagem, 
Conceição do Mato Dentro, lpatinga e Coronel Fabriciano. Por 
exemplo, em Betim, o motoqueiro pagará 50% a mais de IPVA, 
mesmo que a moto seja apenas de 150cc. A alíquota passará de 1% 
para 1 ,5%. Se a moto tiver mais de 150cc, passará de 1 ,5% para 2% . 
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O PT votará contrariamente a esse projeto, porque aumentará o 

IPVA das motos. Por isso, apresentamos essa emenda, de que 
solicitei destaque porque acredito contrariar a parte mais amarga do 
tarifaço. 

Lembro também que Uberaba, se depender do voto do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, não terá o aumento do IPVA. Esperamos que 
os Deputados pensem em seus municípios e votem contrariamente ao 
aumento da alíquota do IPVA para motos. Aliás, o aumento não será 
só para motocicletas, mas também para motonetas, triciclos, 
quadriciclos e ciclomotores. Quem tiver algum dos veículos citados, se 
depender da base do Governo, terá esse aumento. Esclareço que a 
Oposição apresentou essa emenda para que não haja o aumento. 
Portanto, peço a aprovação da Emenda no 1 O, apresentada pelo Bloco 
PT-PCdoB. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 1 O. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Weliton Prado - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação por meio do painel eletrônico. Solicito às 
Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 15 Deputados; votaram "não" 50 

Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 1 O. 
Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 
1.079/2003 na forma do Substitutivo no 2. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Weliton Prado - Apresentamos essa importante 

emenda, mas, infelizmente, muitos Deputados não tiveram 
sensibilidade de votar com o povo, votando com o Governo. 

Esclarecemos que o aumento do IPVA prejudicará as pessoas mais 
pobres, que não têm condições de comprar um carro e de fazer sua 
manutenção, sendo, por isso, proprietárias de moto. 

Apresentamos essa emenda, que altera o projeto em seu art. 1 o e 
que dá nova redação ao art. 1 O da Lei no 12.735, de 30/11 /97. O art. 
1 O, no § 5°, é para motocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e 
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ciclomotores a 1% para veículos com até 150cc e 1 ,5% para 
veículos com mais de 150cc. Na justificativa, o Governo do Estado 
propõe aumentar as alíquotas para motos de 1% para 2%. Alega o 
Governo que é preciso uniformizar as alíquotas e elevar a 
arrecadação, que é menor em relação a outros Estados. Vemos que 
esse argumento do Governador é totalmente descabido, porque a 
carga tributária de Minas Gerais é uma das mais pesadas de todos os 
Estados. O valor total arrecadado em todo o Estado de Minas Gerais 
com o IPVA é maior do que aquele citado, já que a frota de veículos é 
a segunda maior do Brasil. Elevar o IPVA das motocicletas, que, em 
sua grande maioria, são veículos de trabalho, é um grande 
descalabro. É, no mínimo, incoerente que na mesma lei o Governo 
proponha descontos do IPVA de 50% para empresas locadoras de 
veículos e aumento para motocicletas. 

Apresentamos a emenda, lutamos na comissão para que ela fosse 
apresentada, apresentamos em Plenário, com destaque, e , 
infelizmente, perdemos a votação. A população de Minas Gerais vai 
olhar muito bem o que está acontecendo nesta Casa e o 
posicionamento do Governador Aécio Neves. Muitos falam que a 
memória do povo é curta, mas podem ter a certeza de que o Bloco 
PT -PCdoB dirá a toda a população de Minas Gerais que o Governador 
Aécio Neves enviou a esta Casa projeto de seis tarifaços que 
penalizam a população num momento muito difícil , num momento em 
que os setores organizados discutem uma reforma tributária sem 
aumentar a carga, que já é muito pesada. O Governador Aécio Neves 
está na contramão da história, prejudicando as pessoas que têm 
motocicletas. O Governador queria cobrar até para chamar a polícia. 
Se você chamasse um policial e ele fosse a pé, custaria R$12,24, se 
fosse de moto seria R$15,00 e se fosse de ROTAM seria R$29,00. 
Graças ao Bloco PT-PCdoB foram alterados vários pontos da reforma 
tributária. Infelizmente, em relação ao IPVA, os Deputados não foram 
sensíveis, mas vamos continuar a denúncia em relação à taxa de 
incêndio. Vamos entrar com uma ADIN no Supremo e acredito na 
justiça para derrubarmos esse despropósito, essa injustiça que o 
Governo do Estado está propondo em Minas Gerais. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, quero apenas 
registrar a minha satisfação por uma emenda de nossa autoria ter sido 
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acolhida pelo relator e atendida no que diz respeito ao carro a 
álcool. Logo depois que esse projeto chegou a esta Casa, talvez numa 
das primeiras emendas apresentadas, propusemos a manutenção do 
desconto de 30% no incentivo do carro a álcool. Entendemos que 
esse incentivo é importante, não apenas por ser um combustível 
renovável , mas porque Minas Gerais tem vocação para a agricultura e 
um potencial enorme a desenvolver, não só na produção de cana-de-
açúcar, mas também na produção de álcool a partir da cana-de-
açúcar. Isso gera empregos e riquezas para Minas. 

E, além de tudo, precisamos incentivar o proprietário de carro a 
álcool , que, certamente, comprou o veículo na expectativa de pagar 
imposto mais baixo. 

Parabenizamos o relator e manifestamos a satisfação por vê-lo 
acolher nossa emenda. Agora estamos tranqüilos, porque votaremos 
um projeto que é bom para o Estado e que, ao mesmo tempo, 
mantém um benefício para Minas Gerais, que é o incentivo ao carro a 
álcool. ' 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à 
Constituição no 23/2003, do Deputado Chico Simões, .que acrescenta 
dispositivo ao art. 73 da Constituição do Estado de Minas Gerais. A 
Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Presidência lembra ao Plenário 
que a Proposta de Emenda à Constituição será aprovada se obtiver, 
no mínimo, 48 votos favoráveis. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, 
inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Em votação, o 
Substitutivo no 1 . 

- Registram "sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados : 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo -
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 -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
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Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia 
- Maria Tereza Lara- Marília Campos - Mauro Lobo- Miguel Martini-
Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo 
Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo 
Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa Lucas - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

- Registra "não" o Deputado Djalma Diniz. 
O Deputado Djalma Diniz - Sr. Presidente. Quero retificar meu voto, 

pois votei errado. Queria votar "sim", mas votei "não" . 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 parlamentares. Não houve voto 

contrário. Está aprovado o Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovada, 
em 1 o turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 23/2003 na 
forma do Substitutivo n° 1. À Comissão Especial. 

Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
25/2003, do Deputado Neider Moreira, que altera o parágrafo único do 
art. 195 da Constituição do Estado, garantindo o ensino de Conceitos 
Básicos da Legislação Eleitoral nas escolas públicas do ensino médio. 
A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo nominal de conformidade com o art . 260, inciso 
I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Em votação, a 
proposta, salvo emenda. 

- Registram "sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho -

Ana Maria Resende- André Quintão- Antônio Carlos Andrada- Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor 
Ronaldo - 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 - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico- Luiz Fernando Faria- Luiz Humberto Carneiro- Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
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Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor 
George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise 
- Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco - Vanessa 
Lucas - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada a proposta, salvo emenda. Em 
votação, a Emenda no 1. 

- Registram "sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria 

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Biel Rocha -
Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor 
Viana - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lrani 
Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho 
- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho 
do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 62 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovada a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovada, em 
1 o turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 25/2003 com a 
Emenda n° 1 . À Comissão Especial. 

Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
53/2003, do Deputado Elmiro Nascimento, que altera a alínea "c" do 
inciso I do art. 106 e o parágrafo único do art . 178 da Constituição do 
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na 
forma do Substitutivo no 1 , que apresenta. A Presidência vai submeter 
a matéria a votação pelo processo nominal de conformidade com o 
art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Em 
votação, o Substitutivo no 1. 
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Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ana Maria 
Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico Simões -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Ronaldo - 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 - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto 
Carneiro- Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Marília Campos- Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 65 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovado o Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovada, 
em 1° turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 53/2003 na 
forma do Substitutivo no 1 . À Comissão Especial. 

Votação, em 1 o turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
55/2003, do Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o 
adicional trintenário para os atuais militares estaduais. A Comissão 
Especial opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo no 
1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal de conformidade 
com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. 
Em votação, o Substitutivo no 1. 

-Registram "Sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma 
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Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair 
Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando Faria -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João -
Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo 
Aloise - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas - Weliton Prado -Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está aprovado o Substitutivo n° 1. Fica, portanto, aprovada, 
em 1 o turno, a Proposta de Emenda à Constituição no 55/2003 na 
forma do Substitutivo n° 1 . À Comissão Especial. 

Votação, em 1 ° turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 
56/2003, do Governador do Estado, que dispõe sobre a elaboração, a 
redação, a alteração e a consolidação das leis. A Comissão Especial 
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal de conformidade com o art. 
260, inciso I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Em 
votação, a proposta. 

- Registram "sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha 
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Rafael - Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - 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 -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia 
- Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
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Olinto Godinho - Padre João - Pastor George - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ricardo Duarte -
Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio- Sidinho do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé 
Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "Sim" 66 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovada, em 1 o turno, a Proposta de 
Emenda à Constituição no 56/2003. À Comissão Especial. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 296/2003, do Deputado 
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a proibição do repasse às empresas 
privadas do valor recolhido em razão da cobrança de multas e a 
divulgação dos valores arrecadados e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, com 
as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da 
Emenda n° 3. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, V. Exa. poderia 

providenciar a leitura da Emenda no 3? 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 

proceda à leitura da Emenda no 3. 
O Sr. Secretário-(- Lê): 
"Suprima-se o art. 3° do projeto. Art. 3° - O Poder Executivo deverá 

divulgar no órgão oficial dos Poderes do Estado e disponibilizar para 
consultas na internet, até o último dia do mês seguinte ao 
encerramento do trimestre civil imediatamente anterior, relatório 
detalhado da arrecadação das multas de trânsito apl icadas em 
rodovias estaduais, bem como naquelas sob administração do Estado, 
especificando: I - o valor arrecadado por rodovia e por equipamento 
de controle de velocidade, estratificado por faixas de velocidade 
excedida em cada ponto de controle; 11 - o valor arrecadado resultante 
de autuações relativas a infrações e formas de controle não previstas 
no inciso I; 111 - o valor arrecadado por município onde tiver havido 
autuação; IV - o valor total impugnado". 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 

Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia Sr. Presidente, faço um 

encaminhamento apenas pela rejeição da Emenda no 3, que suprime 
o artigo que considero correto pela leitura feita. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita retirada de tramitação 
da Emenda no 3. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 e 2. As Deputadas 
e os Deputados que as aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei no 296/2003 com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 
24/2003, do Deputado Gil Pereira, que acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. A Comissão Especial opina 
pela aprovação da proposta, na forma do Substitutivo n° 1 , que 
apresenta.Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a 
votação pelo processo nominal de conformidade com o art. 260, inciso 
I, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento Interno. Em votação, o 
Substitutivo n° 1 . 

- Registram "sim" as seguinte Deputadas e os seguintes Deputados: 
Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 

Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha 
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - 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 - João Bittar - José 
Henrique - José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira -
Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Fernando 
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Faria- Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia- Maria Tereza Lara 
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho -
Padre João - Pastor George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho do Ferrotaco -
Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

- Registra voto em branco a Deputada Marília Campos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 64 Deputados. Não houve voto 

contrário. Houve 1 voto em branco. Está aprovado o Substitutivo n° 1 . 
Fica, portanto, aprovada, em 1 o turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição no 24/2003 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão 
Especial. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.117/2003, do 
Governador do Estado, que aprova o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 2, 11 a 13, 15 e 21 com as Subemendas no 1 às 
Emendas n°s 1, 4, 9, 1 O, 14, 17 e 20 e pela rejeição das Emendas n°s 
3, 8 e 18, ficando prejudicadas as Emendas n°s 5 , 6, 7, 16 e 19. Em 
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, a Deputada Maria 
Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Não poderíamos deixar de fazer 
uma rápida discussão do PMDI, que, embora seja um documento 
fundamental de planejamento estratégico do Estado, tem caráter 
indicativo, pois trata das iniciativas para viabilizar o futuro desejado 
pelo Governo para o Estado. Estamos encaminhando favoravelmente 
ao projeto, mas queremos destacar a Emenda n° 18, para explicar 
detalhadamente sua necessidade. 

A Emenda no 18, que propusemos, ataca diretamente a concepção 
de choque de gestão, marcando a posição de que o diagnóstico da 
crise do Estado deve focar também outras variáveis , como a 
participação popular e o conjunto dos servidores. Sabemos que não é 
só com a recuperação fiscal e com o planejamento estatal que vamos 
tirar o Estado da crise. Mas é fundamental que, como está 
acontecendo no projeto democrático popular atualmente em vigor no 
País, as lideranças, os movimentos organizados e a população sejam 
ouvidos, e os servidores sejam valorizados. É dessa maneira que 
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vamos ter uma administração que traga qualidade de vida e 
desenvolvimento sustentável para o País - no nosso caso, para o 
Estado. 

Por isso, pela Emenda no 18, propomos que, no choque de gestão -
em que, no projeto inicial , o Governador indica quatro prioridades - , 
sejam consideradas seis prioridades. Propomos que se acrescente, 
em primeiro lugar, que é fundamental promover-se um gigantesco 
esforço de desprivatização do Estado, colocando-o a serviço do 
conjunto de cidadãos, em especial dos setores socialmente 
marginalizados. Ou seja: o Estado precisa assumir o seu papel 
fundamental , sobretudo nas políticas públicas - na saúde, na 
educação e na segurança. Desprivatizar o Estado implica um 
compromisso radical com a defesa da coisa pública. A administração 
deverá deixar de estar a serviço de interesses privados e de grandes 
grupos econômicos, como ocorreu até então. O Estado eficiente, ágil 
e controlado pelos cidadãos - aliás, o controle social das políticas 
públicas é condição para erradicar os desvios de recursos públicos, e 
é por isso que defendemos a participação popular - é também a 
melhor arma contra o desperdício e a corrupção. Para isso, devem ser 
criados canais para a participação da sociedade na gestão pública, 
como conselhos e orçamentos participativos, viabilizando o controle 
social por meio da participação de usuários, funcionários e do cidadão 
em geral, sobretudo nos órgãos públicos e nas parcerias. 

Outro ponto: "é essencial a recuperação da capacidade gerencial do 
Estado, dotando-o de condições para prestar serviços públicos com 
qualidade e sem desperdício". É preciso que cada funcionário seja 
colocado no lugar para o qual tenha perfil adequado, e que não haja, 
de forma alguma, apadrinhamentos. "Para isso é necessário sua 
profissionalização, a valorização e a formação do profissional , a partir 
do resgate da dignidade dos servidores públicos. Não se trata, 
evidentemente, embora isso seja fundamental , de apenas construir 
um corpo burocrático qualificado tecnicamente, mas, possivelmente, 
distanciado da sociedade, e sim de produzir condições para que o 
exercício da cidadania se dê nas duas extremidades, do servidor ao 
usuário". Então, devemos valorizar o servidor e dar a ele condições de 
exercer o seu trabalho com competência técnica e compromisso com 
a sociedade a qual ele serve. 
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No item 6.8, estamos acrescentando duas prioridades ainda à 

Emenda no 18. Uma delas é: "incorporação de modelos participativos 
de gestão, de democratização e descentralização da ação estatal. .. "-
devemos avançar na democracia participativa, representativa, 
valorizando realmente o parlamento e a representação 
" ... promovendo a transparência da administração pública e a criação 
de novas formas de articulação entre o setor público e a sociedade. 
Assim, devem ser adotadas formas de articulação entre o setor 
público e a sociedade, o planejamento e o orçamento participativo". As 
administrações municipais que adotaram o orçamento participativo 
nos Governos do Partido dos Trabalhadores e também de outros 
partidos que têm compromisso com a participação popular fizeram 
que avançasse em muito a democracia direta, erradicando a 
corrupção. Os recursos públicos são investidos nas prioridades 
definidas pela população e pelos segmentos organizados. 

O outro item: "valorização dos servidores públicos, com a 
implementação de programas de capacitação, de modo generalizado 
e contínuo, destinados tanto ao corpo gerencial quanto ao 
operacional". Vimos que hoje os próprios sindicatos valorizam os 
salários, mas não estão presos apenas a esse ponto. Eles querem 
que haja, de fato, uma valorização do profissional e um investimento 
na sua qualificação. "Os cargos em comissão devem ser 
gradativamente reduzidos, em sintonia com o processo de 
democratização e modernização do Estado, estipulando-se requisitos 
para o seu provimento por pessoas não integrantes dos quadros da 
administração". Quando for de recrutamento amplo, que haja critérios, 
que não seja simplesmente uma escolha política, mas que seja dentro 
de um perfil próprio para valorizarmos os recursos públicos. Assim, 
otimizaremos os recursos. " ... limitando-se essas situações ao 
estritamente necessário para assegurar a permeabilidade da 
'máquina' ao comando político legitimamente eleito". Queremos que o 
número de cargos comissionados seja o mínimo estritamente 
necessário para representar o governante eleito pela população e que 
grande parte dos cargos sejam preenchidos por servidores de 
carreira , valorizando esses servidores e também todo o investimento 
feito pelo Estado na formação e na trajetória profissional deles. 

Por isso, Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, votaremos 
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favoravelmente ao PMDI com a condição de que seja também 
aprovada essa emenda importantíssima, a no 18. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, 
solicitando a votação destacada da Emenda n° 18. A Presidência 
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas, 
subemendas e destaque. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com 
a aprovação do projeto, ficam prejudicadas as Emendas n°s 5 a 7 e 
16. Em votação, as Emendas n°s 2 , 11 a 13, 15 e 21 e as 
Subemendas no 1 às Emendas n°s 1, 4 , 9, 1 O, 14, 17 e 20. As 
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da respectiva 
Subemenda no 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1, 4, 9, 1 O, 14, 
17 e 20. A aprovação da Emenda n° 15 prejudica a aprovação da 
Emenda no 19. Em votação, as Emendas n°s 3 e 8. Os Deputados que 
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. 
Em votação, a Emenda n° 18. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, 
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei no 1.117/2003 com as 
Emendas n°s 2, 11 a 13, 15 e 21 e com as Subemendas n° 1 às 
Emendas nos 1, 4, 9, 1 O, 14, 17 e 20. À Comissão de Redação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 1.118/2003, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação 
Governamental - PPAG - para o período 2004-2007. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas nos 3, 4, 6, 7 , 11 , 14, 22, 26, 27, 34, 41 , 46, 47, 48, 55, 60, 
65 e 67 e 70 a 86; com as Subemendas nos 1 às Emendas n°s 5, 9, 
10, 12, 13, 16, 17, 18,21,23,24, 25,30, 32,35, 36, 38, 39, 40, 50, 51 , 
53, 54, 56, 57 e 61 , que foram apresentadas; e pela rejeição das 
Emendas n°s 1, 2, 5, 8 a 1 O, 12, 13, 15 a 21, 23 a 25, 28 a 33, 35 a 
40, 42 a 45, 49 a 54, 56 a 59, 61 a 64, 66, 68 e 69. Em discussão, o 
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado André Quintão. 

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
estamos aqui votando o Plano Plurianual, que determina as 
prioridades para os próximos quatro anos em Minas Gerais. São 69 
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emendas apresentadas, sendo que 42 foram apresentadas após 
um amplo processo de discussão, com a participação de todos os 
Deputados, da sociedade civil, por meio de audiências públicas, em 
conjunto com o Governo do Estado. 

Numa decisão desta Assembléia, Presidente Mauri Torres, junto 
com o Governo do Estado, por meio da Comissão de Participação 
Popular, conseguimos, no mês de outubro, mobilizar 
aproximadamente 240 entidades, mais de 700 pessoas, resultando 
em mais de 200 sugestões ao Plano Plurianual. Muitas dessas 
sugestões foram objetos de requerimento, por sua natureza; outras já 
estavam abrangidas no Plano Plurianual. Quarenta e duas foram 
apresentadas no PPAG, e 43, no projeto da Lei Orçamentária. 

Tivemos, na análise das sugestões, uma ampla aceitação por parte 
de todos os Deputados e Deputadas da Comissão de Participação 
Popular, como o Vice-Presidente, Deputado Gustavo Valadares, os 
Deputados Mauro Lobo, João Bittar e Leonardo Quintão. Foi por isso, 
e com essa sensibilidade, que as sugestões foram transformadas em 
emendas. 

Gostaria de relatar aqui, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que na 
Comissão de Fiscalização Financeira desta Assembléia houve uma 
ampla aceitação dessas sugestões. Por isso, agradeço a todos os 
membros dessa Comissão, em especial a seu Presidente, Deputado 
Ermano Batista, e ao relator, Deputado Sebastião Helvécio, que, com 
muita sensibilidade, acolheu e aperfeiçoou, mediante subemendas, 32 
das 42 emendas. 

Portanto, foi um trabalho importante. O Plano sai diferente de como 
entrou nesta Casa. Conseguiremos, se esta Casa assim entender, 
nesta noite, incorporar mais um projeto estruturador como prioridade 
do Governo do Estado. O PPAG foi encaminhado com 30 projetos 
estruturadores, e incorporamos o 31 °, que prioriza a inclusão social de 
famílias pobres. Trata-se de um projeto que tem, no seu conjunto, 
uma destinação de R$20.000.000,00. Incorporamos, também, mais 
R$3.450.000,00 ao Programa de Segurança Alimentar Nutricional e 
Sustentável - PROSAN -, coordenado por O. Mauro Morelli . 
Conseguimos, a partir do ano de 2005, fazer com que o Estado 
assuma a extensão da merenda escolar para o ensino médio em 
Minas Gerais, em especial para as escolas noturnas, em regiões de 
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IDH mais baixo. Além disso, ações específicas para a economia 
solidária, para a educação infantil , para a UEMG; para o vale do 
Jequitinhonha, no caso de pólo moveleiro, de centro de cultura e de 
integração da arte; enfim, várias propostas que vieram da sociedade. 
Então, é muito bom quando um plano, uma proposta do Governo sai 
melhor, com a chancela de todos os Deputados e Deputadas desta 
Assembléia, que participaram ativamente das audiências, e também 
com a chancela da população, envolvendo mais de 240 entidades, 
num processo que envolveu o Governo do Estado. 

Essa participação foi muito importante, Presidente Mauri Torres. 
Registro a participação, também, do Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, e de toda a equipe do Governo, pois os 
Secretários vieram a esta Assembléia, discutiram, e fizemos, assim, 
um trabalho em grupo; portanto, houve o respeito do Governo do 
Estado em relação ao processo construído e negociado nesta Casa. 
Não é por outro motivo que venho discutir e encaminhar pela 
aprovação do plano plurianual na forma como foi relatado pelo 
Deputado Sebastião Helvécio. 

Por fim, estendo os cumprimentos, em nome da Comissão de 
Participação Popular, ao conjunto de servidores desta Assembléia 
Legislativa. Num espaço apenas de 30 dias para a realização das 
audiências e de 15 a 20 para a análise técnica das emendas, houve 
um esforço sobre-humano de todos os servidores de todas as áreas 
desta Assembléia , permitindo que, sugestão por sugestão, cada uma 
delas tivesse um parecer, um encaminhamento, conferindo, com isso, 
maior seriedade a todo o trabalho realizado. 

Encaminho, então, mais uma vez, pela aprovação, e quero dizer que 
conseguimos, Deputado Mauri Torres, incorporar, como emenda, a 
sistemática de, anualmente, ter-se a revisão do Plano Plurianual, com 
a posterior aprovação da Lei Orçamentária, exatamente por meio 
desse processo participativo do Governo do Estado e da Assembléia 
Legislativa. Podemos dizer que este é o embrião do planejamento 
participativo em Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir a proposição, a 
Deputada Maria Te reza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Ouvindo atentamente a fala do 
nobre companheiro Deputado André Quintão, não resisti ao desejo de 
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também me manifestar e deixar registrados alguns pontos. 

Primeiramente, quero lembrar a importância da Comissão de 
Participação Popular. Cumprimento o Deputado André Quintão, pelo 
brilhante trabalho a sua frente, e os demais membros dessa 
Comissão, que já mostrou a que veio, pois está dando maior 
qualidade ao trabalho do parlamento mineiro. Como disse muito bem, 
não só ele, mas todos os outros Deputados envidaram esforços para 
que o PPAG fosse enriquecido e amplamente debatido com a 
sociedade. 

O Deputado André Quintão ainda falou sobre o importante papel que 
cumpriu o Governo do Estado ao participar de todos os debates. 
Quero frisar aqui que o Bloco PT-PCdoB tem feito uma oposição 
qualificada, responsável e prepositiva, até mesmo apoiando todas as 
iniciativas favoráveis e benéficas ao povo mineiro. Esse é o verdadeiro 
papel do parlamento. A Oposição é importante e necessária, desde 
que exercida com esse perfil. 

Quero deixar registrado nesta Casa que, de fato, a votação desse 
PPAG é um marco histórico no parlamento mineiro. Que muitas outras 
ações possamos fazer e, assim, cada vez mais, valorizar o 
parlamento, permitindo maior transparência e controle social! 

E a mídia também tem um papel importante quando é responsável e 
aponta os problemas, mas também valoriza os pontos positivos. 

Defendemos isto: parlamento forte , partidos fortes, Oposição 
responsável e Situação que ajude os governantes a colocar o nosso 
País no lugar que realmente merece, ou seja, o primeiro plano 
mundial. Isso tem ocorrido no Governo Federal , que não tem excluído 
os partidos de oposição, e nesta Casa, onde temos visto muitos 
exemplos. 

Enfim, parabéns a esta Casa, à Oposição, que deu grande 
contribuição para a sociedade, e a todos os Deputados que 
entenderam o caminho e contribuíram para que Minas Gerais ocupe 
um lugar de destaque no País, porque é o que merece, apesar de há 
muito tempo estar afastado. Temos o compromisso de continuar 
assim. 

E nós, mulheres, queremos ocupar 50% do espaço para, ao lado 
dos companheiros homens, também dar a nossa contribuição. Muito 
obrigada. 
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O Sr. Presidente - Para discutir a proposição, com a palavra, o 

Deputado Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, como relator do 

Projeto de Lei no 1.118/2003, o PPAG, quero usar esse espaço para 
fazer uma saudação especial à Assembléia de Minas. 

Assim que recebi do nobre Deputado Ermano Batista a incumbência 
de relatar esse importante projeto, procurei o que as outras 26 
Assembléias Legislativas do Brasil estavam fazendo, para nossa 
orientação. E, neste instante, com muito orgulho, Sr. Presidente, 
quero iniciar com algumas saudações. Dirijo a primeira aos partidos e , 
por dever de ofício, quero começar pelo PSDB, agradecendo, na 
figura de V. Exa, Presidente desta Casa, as condições integrais que 
recebemos para relatar esse projeto, incluindo a extensão do prazo 
para a apresentação das emendas. 

Agradeço muitíssimo ao Bloco PT-PCdoB, na figura do Deputado 
André Quintão, que estabeleceu conosco importante parceria, para 
que pudéssemos incorporar ao relatório o pensamento da Comissão 
de Participação Popular, numa das ações pioneiras desta legislatura. 

Saúdo o PP, na figura do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto 
Coelho. Deixarei aqui um relato que muito honra todos os mineiros. 
Não percebi manifestações na grande imprensa, nem nesta Casa, 
sobre o que este PPAG significa de mudança nos paradigmas da 
administração pública do nosso País. É o primeiro PPAG que adota 
não mais o modelo matricial de administração, não mais a dotação 
orçamentária por Secretaria, mas sim a dotação orçamentária para 
cada um dos projetos estruturadores. Além dos 30 projetos 
estruturadores, temos agora mais um, criado em razão da demanda 
social desta Casa, que optou, a partir da orientação da Fundação 
João Pinheiro, tão mineira, pela utilização do IDH, como critério de 
planejamento. 

Tenho certeza de que, ao término do seu mandato na Mesa desta 
Casa, consagraremos esse documento como a maior obra político-
administrativa que a Assembléia de Minas produziu nos últimos anos. 

Agradeço muito às Bancadas do PFL, PTB, PPS, PDT, PL, PSB, 
que foram pródigas na apresentação das emendas. Foram 69 
emendas, que tivemos a oportunidade de apreciar. Portanto, registro 
que todos os partidos tiveram, de alguma forma, presença importante 
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no PPAG. 

Para mantermos a coerência do PPAG, solicito aos Deputados que 
votem de acordo com o parecer aprovado unanimemente na 
Comissão de Fiscalização Financeira. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 3 , 4, 6, 
7 , 11 , 14, 22, 26, 27, 34, 41 , 46, 47, 48, 55, 60, 65, 67 e 70 a 86 e as 
Subemendas no 1 às Emendas n°s 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21 , 
23, 24, 25, 30, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 50, 51 , 53, 54, 56, 57 e 61. As 
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das respectivas 
Subemendas nos 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 5, 9, 1 O, 12, 
13, 16 a 18, 20, 21, 23 a 25, 30, 32, 35, 36, 38 a 40, 50, 51 , 53, 54, 56, 
57 e 61. A aprovação da Emenda n° 72 prejudica a Emenda no 59. A 
aprovação da Subemenda no 1 à Emenda no 20 prejudica a Emenda 
n° 58. Em votação, as Emendas n°s 1, 2, 8, 15, 19, 28, 29, 31, 33, 37, 
42 a 45, 49, 52, 62 a 64, 66, 68 e 69. As Deputadas e os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei 
n° 1.118/2003 com as Emendas n°s 3, 4, 6, 7, 11 , 14, 22, 26, 27, 34, 
41 , 46, 47, 48, 55, 60, 65, 67 e 70 a 86 e com as Subemendas no 1 às 
Emendas n°s 5, 9, 1 O, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 
35, 36, 38, 39, 40, 50, 51 , 53, 54, 56, 57 e 61 . À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 687/2003, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, que rejeita as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício financeiro de 2001. A 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela 
aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 
Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado 
Jayro Lessa. 

O Deputado Jayro Lessa* - O voto é secreto, e vamos ter 
oportunidade de mostrar ao Governo irresponsável que foi o Governo 
Itamar Franco o que vale a Assembléia. Ele abusou da Assembléia no 
Governo passado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
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povo de Minas Gerais, quando se começa a fazer vista grossa ao 
descumprimento do texto constitucional, é a própria democracia que 
corre perigo. E a defesa intransigente do Estado democrático de 
direito é obrigação primeira do parlamentar que preza o seu mandato. 
Durante a história do Ocidente, o parlamento tem sido o guardião das 
liberdades e defensor do império da legalidade contra o perigo sempre 
presente da tirania. 

Uma concessão aqui, uma concessão ali , e eis instalado o 
predomínio da vontade das oligarquias contra as aspirações legítimas 
do povo. 

Por essas razões, não podemos deixar de expressar nosso 
inconformismo quando lemos, no parecer sobre o Projeto de 
Resolução no 687, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária que " ... as imperfeições observadas não implicam prática 
deliberada de malversação dos recursos públicos, muito menos 
indícios que comprometam a gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial do nosso Estado". 

Senhores e senhoras, má administração deliberada de recursos 
estatais é crime, é caso de polícia. Mas não é só ela que compromete 
a gestão correta da coisa pública. A mesma gravidade tem a 
administração irresponsável e descuidada, a administração autoritária 
e voluntariosa que não se dobra nem mesmo diante dos imperativos 
constitucionais. Esta última planta sementes de ditadura ao colocar o 
seu querer acima da vontade geral expressa no texto da lei. 

O Sr. Itamar Franco, que sempre fez pose de honesto e democrata, 
rasgou a Constituição e humilhou o Poder Legislativo quando não 
encaminhou a esta Casa o Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado. A conseqüência maior foi a ausência do documento que 
deveria orientar a elaboração do Plano Plurianual de Ação 
Governamental e dos próprios orçamentos. Foram quatro anos em 
que a administração de Minas foi relegada a segundo plano, em 
benefício dos projetos pessoais de vingança do ex-Governador. 
Quatro anos de estagnação e retrocesso. 

Além disso, em razão de seu ego, o ex-Governador de Minas 
transformou o Palácio da Liberdade em uma praça de guerra, 
colocando Soldados e veículos da grande PMMG nas sacadas e 
jardins do Palácio, como se Minas Gerais estivesse em conflito 
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armado com a União. 

Não podemos esquecer que o Sr. Itamar Franco, em um ato não 
menos deplorável que o citado anteriormente, enviou tropas da nossa 
PMMG para Furnas, determinando ao Comando da PMMG que ali 
realizassem exercícios de guerra contra uma possível repreensão do 
Governo Federal à privatização, ameaçando até mesmo explodir um 
dique com o intuito de desviar o rio que abastece a represa. A causa 
era nobre, mas a maneira adotada por esse homem, que tanto se 
julga defensor da democracia, não pode ser considerada digna, uma 
vez que expôs Minas Gerais ao ridículo . 

Não podemos esquecer que, no início de seu Governo, em atitude 
de birra, de pirraça em relação ao ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, declarou a tão prejudicial moratória mineira, que somente 
conseguiu afugentar investidores internacionais, que tomaram Minas 
Gerais como um Estado caloteiro, como um Estado que não honrava 
seus compromissos. 

O ex-Governador de Minas, mantendo-se coerente em suas atitudes 
de conflito com o Governo Federal à época, pelo menos em um 
episódio teve posição digna de congratulação, mesmo sabendo que a 
intenção inicial era de intriga, de divergência quanto aos atos 
praticados pelo seu antecessor no Governo de Minas, o então 
Governador Eduardo Azeredo, hoje Senador. O episódio a que nos 
referimos diz respeito à privatização da CEMIG. Àquela época, o 
Governo havia privatizado 33% das ações da Companhia Energética 
de Minas Gerais, dando poder de voto e veto aos investidores 
internacionais, e o Sr. Itamar Franco ingressou com uma ação na 
justiça questionando a validade da licitação, uma vez que se mostrava 
clara a prejudicialidade desse ato para o Estado. 

A administração do Sr. Itamar Franco simplesmente desconheceu os 
comandos da Lei no 13.848, de abril de 2001 , que extinguiu fundos e 
determinou que as despesas decorrentes da extinção correriam à 
conta de dotações orçamentárias a eles destinadas. Essa atitude 
revelou o apreço que o Governador de então e o grupo palaciano que 
o assessorava tinham pelo Poder que faz as leis. Em suas mãos não 
teve melhor destino a Lei Federal n° 9.424, de dezembro de 1996, que 
estabelece a utilização de conta específica vinculada ao FUNDEF, 
descumprida brutalmente. 
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Não é só o roubo do dinheiro público que deve merecer a 

condenação. Quando o governante age ao arrepio da legalidade e 
coloca a máquina estatal a serviço de seus caprichos, temos de 
obrigá-lo a responder exemplarmente por seus desmandos. Só assim 
estaremos contribuindo para preservar a integridade e o vigor da 
democracia contra as vontades imperfeitas de governantes como ele. 

Escandalizar-se apenas diante da má administração deliberada e 
aceitar, como natural, a ilegalidade e o desgoverno é sintoma de uma 
consciência por demais permissiva, que, às vezes, até sem querer, 
contribui para a deterioração de nossos referenciais éticos. Tais 
consciências freqüentemente fazem um mal tão grande à moralidade 
pública que se tornam cúmplices de um processo perverso de 
banalização do erro e da corrupção. 

Por isso, para os parlamentares que ainda não perderam sua 
sensibilidade política e seus ideais cívicos, é uma questão de honra 
votar pela rejeição de contas comprometidas por irregularidades 
insanáveis que ferem o próprio cerne do estado democrático de 
direito. 

Lembro às Deputadas e aos Deputados que votaremos 
primeiramente o projeto na forma do Substitutivo no 1, que a Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária apresentou. Peço-lhes que 
votem contra o substitutivo e pela rejeição das contas do Sr. Itamar 
Franco. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Alberto 
Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, tenho motivo de sobra para votar pela rejeição das contas 
do ex-Governador Itamar Franco. Tenho motivo porque sou de Juiz de 
Fora, fui Prefeito daquela cidade de 1989 a 1992 e sou Deputado pelo 
segundo mandato. 

Esta semana, um dos assessores mais próximos ao ex-Governador 
Itamar Franco, o Deputado Federal Marcelo Siqueira, falou na 
imprensa de Juiz de Fora que seria retrocesso se eu e o Deputado 
Custódio de Matos voltássemos para a Prefeitura da cidade. 

Mais uma vez me perguntei: como se pode falar assim de uma 
administração que entregou o caixa com R$80.000.000,00, o 13° 
salário pago e os salários em dia? Foi a administração de 1989 a 1992 
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que melhor pagou o funcionalismo. O Deputado Biel Rocha era 
funcionário à época e sabe que é verdade. Foi a administração que 
mais fez pelo social. 

Agora, assim do nada, vêm essas palavras agressivas do homem 
que acompanhou o Sr. Itamar Franco do Rio de Janeiro a Juiz de Fora 
quando este veio de Roma, onde é embaixador, em visita ao Brasil. 

Retrocesso é tomar a frente de um Governo com 
R$28.000.000.000,00 de dívidas, negociar com o Estado a juros 
baixos e aumentar ainda mais a dívida do Estado. O Governador, à 
época, era o Sr. Itamar Franco, que declarou uma moratória apenas 
para fazer festa. Ele fez muitas críticas e um estardalhaço em nível 
nacional e internacional, mas não saldou as dívidas. Pelo contrário, 
passou o Governo ao Sr. Aécio Neves com R$40.000.000.000,00 de 
dívidas. Isso é retrocesso; isso é ser um mau governante - ele e toda 
a sua assessoria. 

Quando o Sr. Governador viu que a moratória não era mais 
manchete em nenhum jornal do País, inventou que iriam invadir o 
Palácio da Liberdade - por isso dou razão ao nobre amigo, Deputado 
Jayro Lessa -, colocando a guarda da Polícia Militar de cara pintada, 
em cima dos telhados, armada com fuzis, os quais, na verdade, nem 
bala tinham. Transformou o Palácio da Liberdade num acampamento 
de guerra, com direito até a ambulância, sem contar o dia em que 
estivemos em Ouro Preto para receber a Medalha da Inconfidência, 
uma solenidade histórica em todo o Brasil e conhecida 
internacionalmente. De repente, um helicóptero passou baixinho 
jogando pétalas de rosa em cima do Governador e de sua noiva, que 
era militar. Isso é retrocesso e vexame. 

Como se não bastasse, o Sr. Governador deu entrevista à imprensa 
dizendo que no Palácio da Liberdade, durante a noite, ouviam-se 
vozes do além. Ele está precisando urgentemente consultar um 
médico para fazer um tratamento. No sambódromo, tudo estava 
armado, a modelo apareceu sem calcinha. Coincidentemente, no dia 
seguinte, quando ligou para o apartamento da modelo, a imprensa 
estava lá. Isso é ser progressista? É pensar positivamente no futuro 
do nosso Estado e do Brasil? 

Ainda não satisfeito, liberou uma verba para se construir um viaduto 
em Juiz de Fora. Conheço o projeto, que é da minha época, ele 
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possuía oito ramais. Liberou uma verba pela metade, e fizeram 
um viaduto em seu nome, cambeta, com dois ramais, de forma que, 
na via principal, a preferência seja para quem trafega pela esquerda, 
embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça que a preferência é 
de quem vem da direita. Além disso, fez um aeroporto para receber 
Concordes em Goianá. Com todo o respeito que tenho por Goianá, 
essa cidade tem mais boi que gente. Esse aeroporto possui uma pista 
enorme - desci lá de avião junto com o Governador Aécio Neves, e o 
Deputado Leonardo Moreira também esteve lá. Essa pista é 
intermunicipal: você aterriza em Rio Novo e ao mesmo tempo já está 
em Goianá. Como se não bastasse, com as chuvas de agora, deve 
ter-se transformado num piscinão. Fizeram uma recepção, para 
receber um número muito grande de passageiros, que mais parece a 
coluna do Maracanã. 

Sr. Presidente, isso merece uma CPI, para saber quanto gastaram 
naquele aeroporto. Muita gente se deu bem. Na saída, inaugurou o 
aeroporto. Como inaugurou, se só há uma pista? Não há autorização 
da INFRAERO nem estrada. Coincidentemente, a estrada projetada 
passa dentro da fazenda do nosso nobre amigo Henrique Hargreaves. 
Não é progresso deixar de construir o CONEX em Juiz de Fora, que é 
um centro de convenções, para gastar R$80.000.000,00 num 
aeroporto de nada? Isso atende a quem? Será que é à Mercedes? 
Essa empresa ganhou um terreno no valor de US$13.000.000,00, 
água e energia elétrica durante 1 O anos, 15% das ações da CEMIG, 
guarnição do Corpo de Bombeiros, 300 vagas no Colégio Granberry, 
academia para os filhos dos alemães, 70% do ICMS - que reterá 
durante 10 anos e devolverá sem juros e sem correção. Quantos 
empregos prometeram? Cinco mil. Hoje há 300 empregados na 
Mercedes. Isso não é progresso, mas retrocesso. 

Enquanto isso, ele era o cabeça. Muitos voltaram sua atenção para 
a Mercedes e esqueceram-se da fábrica da Coca-Cola, que possuía 
mais de 20 mil funcionários e deslocou-se para o Estado do Rio de 
Janeiro. Esqueceram-se da Ferreira Guimarães, que possuía mais de 
1.600 empregados e foi para o Espírito Santo. Esqueceram da Embel, 
que fechou as suas portas, deixando mais de 1 .000 pessoas sem 
emprego. Esqueceram-se da Facit de Juiz de Fora, que fechou 
também as suas portas. Esqueceram-se da Malharia Master, que, 
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com mais de 1.500 empregados, fechou as suas portas. Repito: 
isso é progresso? Não, é retrocesso. 

Tenho todos os motivos para concordar com o meu nobre colega 
Jayro Lessa. Aliás, comparo-o ao Jaime Lerner, idealizador de 
projetos importantes de urbanização, o qual, hoje, assessora o 
Prefeito de Nova Iorque - diga-se de passagem, orgulho-me de ser 
seu amigo pessoal. Como V. Exa., Deputado Jayro Lessa, é um amigo 
que considero como irmão. Certamente V. Exa. está coberto de razão. 
O que falta é coragem. No seu Governo, vi o Itamar Franco, numa 
semana, de bem com o PT; na outra, criticando-o na imprensa. Numa 
semana estava bem com o Anderson Adauto; na outra, nem queria 
vê-lo. Enfim, brigou com todos. O PT é um partido do qual gosto e é 
simpaticíssimo. Em alguns momentos, em tom de brincadeira, digo 
que, como não consegui entrar no PT, fui para o PTB, que é mais ou 
menos parecido. O PT é um partido de homens inteligentíssimos. Pela 
face de cada um, nota-se que são pessoas fantásticas, esclarecidas; 
homens maduros, mulheres inteligentíssimas. O Deputado Biel Rocha 
é um orgulho de Juiz de Fora. Discordo da Globo quando promove 
brincadeiras de mau-gosto de tipo: "Lula lá, Lula aqui". Isso já acabou. 
O Lula não é igual ao Itamar, mas sim o Presidente da República que 
dará certo, pois toma decisões. Não puxo o seu saco, pois, se esperar 
ajuda do PT em Juiz de Fora, perco a eleição. Podem ter certeza 
disso. Sou muito realista, com os pés no chão. 

Disse aos senhores o que acho do Sr. Itamar Franco. Há três anos, 
nas eleições para Prefeito, pôs a máquina do Estado dentro de Juiz de 
Fora. Isso é inconstitucional. Pôs 12 ambulâncias, que eram carros da 
ROTAM, sem número algum e sirene, no Parque Halfeld, para mostrar 
à população que iria para Juiz de Fora depois das eleições. Mas não 
foi. Havia um helicóptero da polícia jogando rosas em Juiz de Fora. 
Meu Deus! Temos uma marca que não é muito boa. Como pode haver 
um helicóptero jogando rosinhas dentro de Juiz de Fora? Isso não é 
legal. Digo o que é a realidade. Discordo dessa marca, sou de Juiz de 
Fora, é uma cidade de machos. Não olho para a cidade vizinha, falo 
de Juiz de Fora. 

Essa é minha posição. Em respeito ao Deputado Sebastião 
Helvécio, voto a favor de seu substitutivo, mas sou a favor da rejeição 
das contas do Sr. Itamar Franco. Obrigado. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado 

Sebastião Helvécio. 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados dezembro de 2003 marca os 180 anos do parlamento 
nacional, 180 anos em que os Legislativos federais , estaduais e 
municipais tentam se afirmar perante nossa população. Para nossa 
alegria, exatamente hoje, quando estamos próximos do término de 
mais um ano legislativo, tomamos conhecimento de uma pesquisa em 
que a opinião pública, instada a falar sobre a credibilidade dos 
Poderes, entende que este sacrossanto Poder Legislativo é mais 
respeitado que o Executivo ou o Judiciário. Quanta honra para todos 
os que acreditam no parlamento! Quanta alegria para aqueles que, 
muitas vezes, são caluniados, têm sua imagem atingida, suas famílias 
expostas, sua vida pública jogada na lama! Ainda assim, esses 
homens acreditam no seu ideal, na busca da verdade e, com 
entusiasmo, crença e esperança nos seus corações, trabalham para 
modificar a vida de tantos brasileiros que, às vezes de pés descalços, 
chapéus de palha e mãos calejadas não têm ninguém para escutá-los 
a não ser a figura do seu Deputado. 

É com esse sentimento que venho a esta tribuna. Ao falar da análise 
das contas do Governo Itamar Franco, poderia explanar sobre a vida 
desse homem. E como é fácil alguém ocupar esse espaço e macular 
um dos maiores mineiros, um dos maiores brasileiros da história 
moderna! Um homem de fibra, que enfrentou grandes desafios, 
grandes interesses para fazer de Furnas um sentimento nacional. 
Aquele soldado que a ele pedia para defender Furnas, era a voz de 
cada um de nós, que gritava por meio de nossos corações. 
Precisamos manter o que é nosso, o que é mais caro a Minas. Esse 
exemplo já foi dado por outros grandes políticos de nossa terra. 

Mais recentemente, para ficar nesses nacionalistas, esta Casa fez 
um movimento pela defesa da vale do Rio Doce, quando estavam lado 
a lado Aureliano Chaves e Itamar Franco, homens com ideologias 
diferentes, mas que compartilhavam aquilo de que mais precisamos 
neste instante: o sentimento de nacionalismo, de amor ao País. 

Não vou falar do Itamar político, até porque, sendo de Juiz de Fora, 
tenho a verdadeira crença de que ele é o exemplo de retidão que devo 
ter em minha vida pública. Mas quero comentar com os senhores os 
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aspectos técnicos que nos levaram a apresentar um substitutivo, 
opinando pela aprovação das contas do Governador. Essas contas 
foram apreciadas pela auditoria do Tribunal de Contas, cujos 
auditores, debruçando-se exaustivamente sobre os números, 
concluíram por sua aprovação. Levadas ao Plenário dessa Corte, 
todos os conselheiros, com uma única exceção, votaram pela 
aprovação das contas. Assim, apresentamos, na Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária o substitutivo ao parecer do 
nobre Deputado Jayro Lessa, porque vimos nos números a retidão - e 
não poderia ser diferente - de Itamar Franco na condução das coisas 
de Minas Gerais. 

Quero terminar saudando, muito mais do que as contas de Itamar -
até porque cada um de nós vai votar de acordo com sua consciência-, 
a figura de um homem público que construiu, na região da Zona da 
Mata, um aeroporto que é um símbolo da nossa redenção econômica 
(E alguém pode entender que aquela obra não tem significado 
regional?) um homem que colocou o Governo de Minas no 
enfrentamento de um pensamento econômico hegemônico, que era a 
ideologia emanada do Consenso de Washington. Itamar fez de Minas 
uma trincheira que se contrapunha a essa hegemonia mundial, o que 
nos encheu a todos de orgulho. É a esses homens, que lutam tanto 
para fazer prevalecer o sentimento dos mais fracos, daqueles que 
mais necessitam do poder público, que quero homenagear nesta 
minha intervenção. 

A Deputada Jô Moraes (em aparte)- Não poderia deixar de pedir um 
aparte ao Deputado, porque, no processo político, muitas vezes nos 
perdemos na análise dos fatos, dos processos e dos fenômenos. 
Sinto-me muito à vontade para falar, porque o meu partido, PCdoB, 
não participou do Governo Itamar Franco; mas estivemos juntos com 
ele em todos os momentos, desde que o então Governador Itamar 
levantou a bandeira da defesa de um novo projeto para o Brasil , que 
se contrapunha a uma política que era hegemônica em nosso País e 
que originou as seqüelas que o pacto federativo sofreu nesse período. 

Hoje, se somos "carregados" por algumas estatais que nos dão 
fôlego para sair da crise fiscal e financeira, pela qual passa o Estado, 
é exatamente pela coragem e capacidade do então Governador 
Itamar Franco, que levantou a bandeira em defesa do Estado nacional 
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Por isso, quero cumprimentar o Deputado. Hoje, ser nacionalista 
começou a voltar à moda. 

Há quatro anos, ser nacionalista, como foi o Governador Itamar 
Franco, era ser alguém que não tinha mais a ver com a novidade da 
história. O moderno era aquilo, um pensamento único, a hegemonia 
do mercado, o desmonte do Estado. A tudo isso, como projeto político, 
o Governador Itamar Franco se opôs, a serviço de um novo projeto. 
Não deixo de reconhecer as enormes dificuldades e os equívocos 
administrativos cometidos por ele, mas resgato a defesa que ele fez, e 
ainda faz, de um novo projeto para o Brasil , e cumprimento V. Exa. 
por trazer isso a esta Casa, nesta noite. 

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, encerrando a 
minha fala, peço aos Deputados que nos dêem a oportunidade de 
aprovar o substitutivo elaborado por nós e fundamentado nos números 
apresentados pelo Tribunal de Contas. termino lembrando 
Dimenstein. Penso que a grande oportunidade que todos nós temos, 
neste instante, é o "encantamento da possibiUdade". Talvez 
possamos, daqui a pouco, ter mais essa alegria de estar juntos, neste 
parlamento, fazendo uma homenagem a um homem que tem feito da 
sua vida pública um exemplo para todos os brasileiros. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado 
Antônio Andrade. 

O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, estava ouvindo o pronunciamento do Deputado 
Sebastião Helvécio, a clareza do seu raciocínio, relator que é desse 
substitutivo. Ele teve a oportunidade de acompanhar e analisar todo o 
processo das contas do Governador Itamar Franco. Ouvi também as 
palavras da Deputada Jô Moraes, que expressou o sentimento 
nacionalista do Governador Itamar Franco, o que todos nós 
admiramos, sem dúvida nenhuma. Em momento algum, um brasileiro 
pode dizer o contrário quanto ao sentimento de nacionalismo do 
Governador Itamar Franco e a sua honestidade. Nos momentos mais 
críticos da sua administração no Governo do Estado, ninguém fez 
menção, em jornal ou televisão, à sua honestidade e seriedade. 
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Neste momento, não estamos julgando um Governo, mas um 

parecer do Tribunal de Contas que analisa tecnicamente, por meio 
dos seus Conselheiros e auditores, as contas do Governador Itamar 
Franco. Nelas não foi levantado nenhum item que comprometa o 
Governo Itamar Franco. Como disse o Deputado Sebastião Helvécio, 
quando Itamar Franco estava em defesa do patrimônio público, 
isolado do resto do País, entrincheirado em Furnas, demonstrava que 
derramaria o seu sangue em defesa da coisa pública. O resultado é 
que, hoje, Furnas não foi privatizada como também não foram a 
PETROBRAS, o Banco do Brasil e outras empresas nacionais. 

Como disse a Deputada Jô Moraes, hoje ser nacionalista passou a 
ser um bom discurso e uma plataforma política, mas, naquele 
momento, movido pelos interesses internacionais, ser nacionalista 
estava contra a história e os interesses de muitos. Portanto, era 
ultrapassado ser nacionalista. Admiro o Governador pela sua 
seriedade e honestidade e pela forma como conduziu a Prefeitura de 
Juiz de Fora, o Governo Federal e o Governo do Estado. Não tenho 
dúvidas de que ele teve muitas dificuldades, mas é bom lembrar que o 
Governador Aécio Neves também foi um grande parceiro do 
Governador Itamar Franco na defesa da não-privatização de Furnas, 
por ter uma visão mais avançada que muitos naquele momento. 

Pediria que, quando votássemos, votássemos o parecer, o 
substitutivo pela aprovação das contas do Governador, pela sua 
honestidade, pela sua seriedade, pelo seu sentimento nacionalista, 
pelo que ele representa para nós mineiros. Fica meu pedido para 
aprovação do substitutivo do Deputado Sebastião Helvécio, que 
acompanhou, item por item, as contas do Governador Itamar Franco. 

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Em nome do 
companheiro Itamar Franco, em nome de todo o PMDB, gostaria de 
pedir o apoio à aprovação das contas do nosso ex-Governador, que 
foi um grande nacionalista. Ele teve a coragem, como Governador, 
como bem disse o nosso querido Deputado Jayro Lessa, de não 
deixar privatizar Furnas, de defender a CEMIG. 

Queria, neste momento, dizer que, se um copo de ouro for atingido 
por uma pedra e ainda assim se quebrar, não diminui o valor do ouro 
nem aumenta o valor da pedra. Muito obrigado. 

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado . 
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O Sr. Presidente - Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado 

Alencar da Silveira Jr. 
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

não poderia deixar de subir a esta tribuna para dizer como está 
mudando a política nesta Casa. Quando vejo o companheiro 
Sebastião Helvécio subir a esta tribuna para defender o nome de 
Itamar Franco, posso lembrar e relembrar que o tempo do rancor na 
geladeira já não está entre nós. Sem dúvida, se fosse o inverso, 
estaria um homem criticando o ex-Governador Sebastião Helvécio. 
Mas, Sesbastião, não, esteve aqui , trabalhou com cada um dos 
Deputados para aprovação das contas de Itamar. Com certeza, em 
momento algum lembrou-se da legislatura passada, quando, mesmo 
amigo de Itamar Franco, não pôde estar aqui, mesmo sendo primeiro 
suplente. Quando vemos isso, vemos que a política está mudando. 
Sebastião Helvécio é uma testemunha viva do que aconteceu. Itamar 
teve a oportunidade de lhe dar o mandato, mas não o fez. Deixou-o, 
durante quatro anos, fazendo sua política. Quando vemos que, desde 
cedo, o Líder do Governo, Alberto Pinto Coelho, trabalhou 
ferrenhamente , vemos que ele também não guarda ódio na geladeira. 
Quem não se lembra de Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, 
aprovando todas as matérias nesta Casa? Itamar, de uma hora para 
outra, deu-lhe as costas e colocou, naquela posição, Sávio Souza 
Cruz, recém-chegado à Secretaria. Será que a situação não poderia 
ser outra? Quando vemos a Bancada do Partido dos Trabalhadores 
também votando favoravelmente às contas de Itamar, constatamos 
que se esqueceram da hora em que safram da Secretaria de Saúde, 
proibidos de passar pelas suas portas. A política está mudando. Hoje 
vemos exemplos de que nesta Casa não há rancor, não há ódio 
guardado na geladeira. Se o Sr. Itamar Franco tem fama de guardar 
ódio na geladeira, aqui nesta Casa temos 76 Deputados que não 
fazem a mesma coisa. Aqui estão 76 Deputados para votar as contas 
a pedido do Líder Alberto Pinto Coelho, de Sebastião Helvécio, de 
Miguel Martini, de Antônio Andrada, que foram seus ferrenhos 
adversários e também amigos na última legislatura. 

Itamar era criticado em todos os momentos por Miguel Martini, que, 
por ser Vice-Líder do Governo, tem, sim, o compromisso com Itamar 
de apoiar e votar . 
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Muitos dos Srs. Deputados que estiveram aqui , os que 

conhecem e os que não tiveram a oportunidade de conhecer Itamar, 
porque ele não recebia no último mandato, votarão favoravelmente, 
pelo trabalho de Alberto Pinto Coelho, de Sebastião Helvécio, de 
Antônio Andrada, de Miguel Martini e de outros que aqui comungam 
com as mesmas idéias, que são as de Aécio Neves. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 261 , inciso IX, c/c os 
arts. 252 e 255, do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 
1. 

- Registram seus votos as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados : 

Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio 
Mourão - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Rafael - Chico 
Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento 
- Ermano Batista- Fábio Avelar- Fahim Sawan- Gil Pereira- Gustavo 
Valadares - lrani Barbosa - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô Moraes -
João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino Augusto -
Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia 
Pacífico - Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Maria 
Tereza Lara - Marília Campos - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pastor 
George - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise 
- Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Sidinho 
do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados. Votaram "não" 21 
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está aprovado o Substitutivo no 
1. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Resolução n° 
687/2003 na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alberto Bejani - Não admito, Sr. Presidente, votação 

secreta, por isso declaro que o meu voto foi a favor da rejeição das 
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contas do Sr. Itamar Franco. 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, a minha declaração de voto é tardia, no entanto não 
poderia deixar de manifestá-la. 

Na promoção do IPVA, mais uma vez esta Casa não foi respeitada 
pelos técnicos da Secretaria da Fazenda. Qualquer Deputado que 
acessar a lntenet verá que o Governo já lançou a tabela do IPVA 
antes de ser aprovada, o que demonstra o descaso dos técnicos da 
Secretaria da Fazenda com esta Assembléia Legislativa. Já vimos 
isso aqui , em 1999, na época do Governador Eduardo Azeredo. No 
dia 20, quando estávamos aqui lutando para aprovar o IPVA, a 
Secretaria da Fazenda, por ordem do então Secretário, João Heraldo, 
já havia enviado as guias para os contribuintes mineiros. Hoje, mais 
uma vez, acontece a mesma coisa. Temos lutado aqui em favor do 
Governador Aécio Neves para mostrar que, se ele não tiver o controle 
da Secretaria da Fazenda, terá de admitir que eles não respeitam nem 
o Governador nem o parlamento. Faço, por isso, a manifestação do 
meu voto na votação do IPVA, e deixo esse alerta aos Deputados. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 36/2003, do Governador do Estado, que altera a Lei 
no 5.301 , de 16/1 0/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina 
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 , que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela 
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Segurança Pública, e da 
Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
no 2 , da Comissão de Administração Pública, com as Emendas n°s 2 a 
5, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1 e da Emenda no 
1. Em discussão, o projeto. 

- Vêm à Mesa as Emendas n°s 6 a 8, que foram publicadas na 
edição do dia 11 /12/2003. 

- A Mesa deixa de receber,nos termos do inciso 111 do art. 173 do 
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Regimento Interno, a seguinte emenda: 

EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003 
O art. 4° passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 4° - O art. 103 da Lei no 5.406, de 1969, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
'Art. 103 - As promoções obedecerão aos critérios de antigüidade, 

merecimento, ato de bravura e tempo de serviço, devendo ocorrer 
anualmente, nos meses de junho e dezembro.'.". 

O art. 5° passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 5° - O art. 104 da Lei n° 5.406, de 1969, fica acrescido dos 

seguintes §§ 1 o e 2° e respectivos incisos: 
'Art.104- ........... .. .. .... .. ........ .. ...... . 
§ 1 o - Ressalvada a situação dos servidores ocupantes da última 

classe das respectivas carreiras, a promoção por tempo de serviço 
ocorrerá para a classe imediatamente superior e será atribuída, 
independentemente da existência de vagas, ao servidor ocupante do 
cargo de natureza estritamente policial que tiver permanecido no 
efetivo por, no mínimo, sete anos consecutivos na mesma classe. 

I - O Poder Executivo adotará políticas de incentivo ao 
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos servidores das 
respectivas carreiras, estimulando a busca por uma melhor qualidade 
do serviço público e o perfeito cumprimento das obrigações afetas ao 
policial civil; 

11 - completados sete anos de efetivo exercício na mesma classe, o 
servidor policial civil será inscrito, "ex-officio", em curso específico 
ministrado pela Academia de Policia Civil do Estado de Minas Gerais, 
com vistas à atualização e ao aperfeiçoamento de métodos 
operacionais e administrativos e , mediante a aprovação, efetivada a 
sua promoção à classe imediatamente superior. 

§ 2° - As promoções dos ocupantes das carreiras policiais se darão 
sempre pelos seguintes critérios: merecimento, antigüidade, ato de 
bravura, invalidez devidamente comprovada e tempo de serviço. Tão-
somente as promoções por merecimento e antigüidade decorrerão 
das vagas existentes até as datas das indicações, nos meses 
referenciados no "caput'' do art. 103. 

I - Somente fará jus à promoção pelo critério de merecimento o 
servidor que, à época das indicações, estiver cumprindo o último terço 
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da etapa de classificação pelo critério de antigüidade." 

Acrescente-se o seguinte art. 6°: 
"Art. 6° - O art. 222 do Livro VI da Lei n° 5.406, de 1969, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 222 - O servidor policial civil da ativa que, na data da 

publicação desta lei complementar, houver completado o período de 
efetivo serviço previsto nos arts. 1 03 e 104, será beneficiado com a 
promoção por tempo de serviço, independentemente da existência de 
vagas e da ocorrência de período específico para as promoções. 

Parágrafo único - Com vistas ao atendimento da demanda 
decorrente do disposto neste artigo, a chefia da Polícia Civil deverá 
promover as adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e 
na agenda anual dos cursos de atualização e aperfeiçoamento de 
métodos operacionais e administrativos a serem promovidos pela 
Academia de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.".". 

Acrescente-se o seguinte art. 7°: 
"Art. 7° - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei 

complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo, no prazo 
de noventa dias.". 

Renumere-se o art. 5° da proposição. 
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: A proposição original, de autoria do Governador do 

Estado, visa a alterar a Lei no 5.301, de 16/10/69, que dispõe sobre o 
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em 
especial quanto aos critérios de promoção por antigüidade dos 
membros dessa corporação. Entendemos por bem incluir, na 
proposta, dispositivos que alterem a Lei n° 5.406, de 1969, que dispõe 
sobre a promoção dos policiais civis por antigüidade, pelo fato de que 
esses servidores civis não se encontram contemplados no argumento 
da lei original. Buscamos aprimorá-lo quando incluímos esses 
mecanismos, que visam a assegurar ao policial civil , atualmente sob a 
égide de um modelo legal desestimulante, a perspectiva, que é direito 
sustentado constitucionalmente, de ascensão em sua carreira. 

Refutamos a premissa de que não existe promoção por 
merecimento e antigüidade para esses servidores civis pelo fato de 
inexistirem vagas. São mais de trinta anos sem revisão legal que 
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ocasionaram o aumento exponencial do regresso na trilha 
profissional desses servidores, merecedores de nossos esforços em 
oferecer melhorias substanciais em suas atuais condições. 

Isso posto, pedimos o acolhimento dos nobres colegas a esta 
proposição. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência informa ao Plenário que no decorrer da 
discussão foram apresentadas ao projeto três emendas, sendo uma 
do Deputado Célio Moreira, que recebeu o no 6, uma do Deputado 
Weliton Prado, que recebeu o n° 7, e uma do Deputado Durval Ângelo, 
que recebeu o n° 8, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o 
projeto à Comissão de Administração Pública, para parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Em decorrência da inexistência de 

quórum para votação e continuação dos trabalhos, requeiro a V. Exa., 
na forma regimental , o encerramento, de plano, desta reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 1 O, às 9 e às 20 horas, nos termos do 
edital de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, 
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 79a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar 
no 44/2003; encerramento da discussão; inexistência de quórum para 
votação de projeto de lei complementar - Discussão, em 1 o turno, do 
Projeto de Lei no 157/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1, 
com a Emenda no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
177/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 2; prejudicialidade do 
Substitutivo no 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
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191 /2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussão, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 375/2003; aprovação com as 
Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
473/2003; votação do Substitutivo no 2; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo no 1; votação das Emendas nos 1 a 3; aprovação -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 898/2003; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 2; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 916/2003; aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 935/2003; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
982/2003; aprovação na forma do Substitutivo no 1, com a Emenda n° 
1 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.082/2003; discurso 
do Deputado Rogério Correia; questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico Simões - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
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 
- José Milton - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo 
Quintão - Leonídio Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro -
Márcio Passos - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira -
Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca 
Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sidinho 
do Ferrotaco - Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Às 9h14min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 

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



1283 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

18 Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião as Propostas de Emenda à Constituição n°s 23, 24, 25, 53, 55 
e 56/2003, os Projetos de Lei n°S 296, 1 .079, 1 .117 e 1 .118/2003 e o 
Projeto de Resolução n° 687/2003, apreciados na reumao 
extraordinária realizada ontem à noite, bem como o Projeto de Lei 
Complementar no 36/2003, que recebeu emendas na referida reunião 
e foi devolvido à Comissão de Administração Pública para parecer. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 

Complementar no 44/2003, do Governador do Estado, que cria o 
Fundo Financeiro de Previdência- FUNFIP- e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, da 
Comissão de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de 
plano, que, nos termos da Decisão Normativa da Presidência no 7, não 
há quórum para votação de projeto de lei complementar, mas que há 
para apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 157/2003, do Deputado 
Rogério Correia, que dispõe sobre a utilização de programas abertos 
na administração pública estadual. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 , que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela 
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão 
de Justiça, com a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1 , da Comissão de Justiça, com a Emenda no 1, 
apresentada pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo no 1, salvo emenda. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 157/2003 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. À 
Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 177/2003, do Deputado 
Ricardo Duarte, que dispõe sobre critérios de concessão de serviços 
de lanches e bebidas nas unidades educacionais e de ensino e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo no 2 , que apresenta, e pela rejeição do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo no 2 , fica prejudicado o Substitutivo n° 1. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 177/2003 na 
forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Educação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 191/2003, do Deputado 
Antônio Júlio, que estabelece diretrizes de cooperação entre o Estado 
e as Associações de Proteção e Assistência aos Condenados -
APACs. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, da Comissão de Segurança Pública. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 191/2003 na 
forma do Substitutivo no 1. Às Comissões de Segurança Pública e de 
Direitos Humanos. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 375/2003, do Deputado 
Durval Ângelo, que dispõe sobre instalações sanitárias para uso de 
passageiros em estações rodoviárias e pontos de parada 
intermunicipais. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor 
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2. 
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
turno, o Projeto de Lei no 375/2003 com as Emendas n°s 1 e 2 . À 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 473/2003, do Deputado 
Antônio Carlos Andrada, que dispõe sobre a prática de educação 
física nas unidades do Sistema Estadual de Ensino. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 2, que apresenta, e 
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de Educação, com as 
Emendas n°s 1 a 3, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 
1. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o Substitutivo no 2, salvo emendas. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo no 
2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Em votação, as Emendas n°s 1 
a 3. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, 
em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 473/2003 na forma do Substitutivo n° 
2, com as Emendas n°s 1 a 3. À Comissão de Educação. 
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Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 898/2003, do 

Deputado Antônio Carlos Andrada, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social - IMRS - e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na 
forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 2. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 
2, fica prejudicado o Substitutivo no 1. Fica, portanto, aprovado, em 1 o 
turno, o Projeto de Lei n° 898/2003 na forma do Substitutivo n° 2 . À 
Comissão do Trabalho. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 916/2003, do Deputado 
Adalclever Lopes, que altera a Lei n° 12.081 ,de 12/1 /96, que autoriza 
o Poder Executivo a doar ao Município de Santana de Manhuaçu 
imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 , que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1 , da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei no 916/2003 na forma do Substitutivo no 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 935/2003, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar 
com José Piau de Souza Filho os imóveis que especifica. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão 
de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 982/2003, do Deputado 
Rêmolo Aloise, que estabelece normas para a realização de 
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promoções em estabelecimentos comerc1a1s e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissão 
de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda no 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo no 1 , salvo 
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 
1 . As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° 
turno, o Projeto de Lei n° 982/2003 na forma do Substitutivo no 1 com 
a Emenda no 1 . À Comissão de Defesa do Consumidor. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.082/2003, do 
Governador do Estado, que institui o Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais, a Taxa de Fiscalização Ambiental e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°S 1 a 5, da Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 6 
a 1 O, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°S 6 a 1 O, da Comissão de Administração 
Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 11 , que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°S 1 a 5, da Comissão de Justiça, e 6 a 1 O, da Comissão 
de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, 
para discuti-lo, o Deputado Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Deputado Mauri 
Torres; Deputadas e Deputados, trata-se da discussão do Projeto de 
Lei no 1 .082, do Governador do Estado, que institui o Cadastro 
Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais, a Taxa de Fiscalização 
Ambiental e dá outras providências. Na verdade, trata-se do 1° turno 
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do terceiro projeto de tarifaço do Governador Aécio Neves, o 
Tarifaço 3. Infelizmente, esta Casa já aprovou o tarifaço do incêndio. 
Ontem à noite, aprovou em 1 o turno também o aumento do IPVA para 
motos. Agora, encontra-se em discussão, em 1 o turno, o tarifaço do 
meio ambiente, que é o de n° 3. Já existem outros três tarifaços nas 
comissões. Dois deles estão agora na Comissão de Fiscal ização 
Financeira, um das taxas do Poder Judiciário e outro do imposto sobre 
a herança. 

A base do Governo tem dito que esse projeto não configura um 
tarifaço, porque a lei federal já prevê e determina o pagamento de 
taxas ambientais. Mas o Governo do Estado está querendo, com essa 
proposição, possibilitar a cobrança que não está sendo feita pelo 
IBAMA. E a cobrança desse Tarifaço 3 não é muito pequena, pelo 
contrário. Para se ter uma idéia, trata-se de potencial de poluição pelo 
grau de utilização de recursos ambientais. Para as microempresas, 
essa taxa vai ficar em torno de R$35,00. Vejam o que acontece com 
as empresas de pequeno porte, que são aquelas que geram 
empregos. Trimestralmente, Deputadas e Deputados, se o potencial 
da empresa for considerado pequeno, ela pagará em torno de 
R$70,00; se for considerado médio, R$1 07,00; e, se for alto, 
R$135,00. No total , uma empresa de pequeno porte pagará quase 
R$600,00 a mais aos cofres do Estado, por conta desse tarifaço do 
Governador Aécio Neves. Se a empresa for de médio porte, o valor 
vai variar entre R$150,00 e R$250,00 por trimestre, podendo, 
portanto, chegar a R$1 .000,00 por ano. 

É mais uma façanha da voracidade fiscal do Governador Aécio 
Neves. Se a empresa for de grande porte, variará de R$250,00 a 
R$1 .500,00 por trimestre e pode chegar a um valor de R$5.200,00 a 
R$5.500,00 ao ano. 

Essas taxas não vêm sendo cobradas pelo IBAMA, porque ele tem 
"desconfiômetro", sabe que é difícil fazer essas cobranças diante do 
quadro de voracidade fiscal existente em Minas. 

O Governador Aécio Neves realmente não tem dó do nosso povo. 
Remeteu para esta Casa seis projetos de tarifaço. É necessário que 
façamos aqui uma denúncia veemente dos tarifaços impostos pelo 
Governador Aécio Neves, que se expressam numa voracidade sem 
tamanho em seis projetos de lei. 
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Infelizmente esta Casa votou por maioria, sem os votos do PT, 

PCdoB e dos Deputados de Uberlândia e Juiz de Fora, mas a maioria 
da Casa optou por apoiar a criação de uma taxa de potencial de 
incêndio, que não é taxa e sim imposto. Na verdade, é o imposto do 
incêndio. Como disse o Deputado Weliton Prado, não sabemos se 
existe algum Nero em Minas Gerais a atiçar fogo pelos quatro cantos 
do Estado. Criou-se uma taxa dessas em cidades onde nem há Corpo 
de Bombeiros, mas terão de pagar a taxa de incêndio. Imaginem a 
revolta quando, em janeiro ou fevereiro - sei lá quando - nosso povo 
começar a receber em casa os boletos cobrando a potencial taxa de 
incêndio. O cidadão está em casa, e aparece na caixa de correios 
uma cobrança de R$250,00 para o mês de janeiro - é duro! - ou 
fevereiro, ou de R$350,00, ou de R$500,00, ou, pode ser até mais, de 
R$1 .000,00 ao ano para pagar, de potencial taxa de incêndio. E não 
significa que, se a casa dele pegar fogo, terá um seguro. Não é isso? 
É para que, ocorrendo incêndio, ele pague para sua prevenção. 
Pegando fogo ou não, ele paga. Se pegar fogo, não tem restituição da 
casa, do prejuízo, deu azar, e o Governo não tem nada com isso. 
Criou-se essa taxa absurda, e iremos à Justiça contra ela. 

O Governador está demorando para sancionar a taxa de incêndio. 
Quem sabe colocou a cabeça no travesseiro e arrependeu-se dessa 
maldade? Tudo é possível. Esperamos que o Governador ainda se 
arrependa. Ele teve o apoio da maioria, e essa taxa de incêndio foi 
aprovada. Um certo espírito de Nero baixou no Estado de Minas e 
criou-se essa taxa. O Governador pode ter-se arrependido, mas, se 
não, já fica avisado de que assim que sancionar esse absurdo, oPTe 
o PCdoB - o PV também deseja estar conosco, e será bem recebido -
entrarão com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

Unem-se, então, o PV, o PC do B e o PT para tentar derrubar o 
imposto do incêndio, que é inconstitucional e que tantos prejuízos 
trará ao povo de Minas Gerais. 

Ontem, os atingidos foram os motoqueiros. Foi aprovado, em 1° 
turno, o projeto de aumento de 50% do IPVA das motos. É o tarifaço 
2. O coitado do motoqueiro que já optou por um veículo barato, como 
disse o Deputado Biel Rocha, terá de pagar mais 50% de IPVA. Há 
tempo ainda de os Deputados da base do Governo se arrependerem. 

Outro tarifaço: dependendo do grau de utilização de recursos 
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ambientais e do potencial de poluição, desde a microempresa até 
a empresa de grande porte serão taxadas em valores que variam de 
R$35,00 a R$1 .500,00. Que se dane também o setor produtivo 
brasileiro, e dá-lhe voracidade fiscal e aumento de carga tributária! 

No noticiário desta manhã, o Governo Federal deixou claro que não 
promoverá nenhum aumento de carga tributária em nível nacional. Se 
houver risco, imediatamente o Governo providenciará a redução da 
carga tributária. Isso está garantido no projeto a ser aprovado no 
Senado. 

O Governo Federal age dessa forma, mas o Governador Aécio 
Neves atira taxas na população mineira. É difícil agüentar. São seis 
projetos que criam taxa. 

Sei que o Deputado Jayro Lessa, como empresário, não concorda 
com as taxas. Esperamos que nos ajude a dizer ao Governador Aécio 
Neves que o povo mineiro já não suporta essa voracidade fiscal. 

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Como é impossível 
combater o problema, tenho procurado minimizá-lo. Anteriormente, eu 
adotava a política de briga. Cheguei à conclusão de que não adianta 
brigar e ficar até mesmo malvisto. Agora, apresento emendas, que, às 
vezes, são aceitas, às vezes, não, para dificultar a cobrança de taxas. 
No que concerne à de incêndio, por exemplo, mudei uma palavra para 
dificultar a aprovação; em outras, tenho feito o possível para diminuir o 
impacto para a população. 

Ninguém agüenta tanta taxa. As empresas no Brasil estão todas 
quebradas; as de Minas estão em situação pior. Seu fluxo de caixa 
negativo está aí para todo o mundo ver. Cada dia, endividam-se mais 
em Bancos. 

A previsão para os empresariados mineiro e brasileiro não é boa. 
Fala-se na possibilidade de o imposto federal ir de 35% para 42% do 
PIB. Ora, um aumento de 7% quebraria todas as empresas. 
Infelizmente, Minas Gerais está no mesmo caminho. 

O que deve ser feito , não canso de repetir, é promover a geração de 
renda e de riqueza. Só assim, é possível distribuir dinheiro para o 
povo. Leis que só cobram matam a galinha. Isso é o que tenho visto 
ocorrer. Nossa empresa e as de nossos amigos, a cada dia que 
passa, estão em situação pior. Os impostos têm colaborado para isso. 

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado pelo aparte, Deputado 
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Jayro Lessa. A preocupação de V. Exa. procede. Exatamente por 
pensarmos como V. Exa. , temos insistido em denunciar os tarifaços, 
apesar de não termos maioria na Casa. No entanto, vale nossa 
denúncia; estamos avisando. São seis tarifaços: um foi aprovado, e há 
mais cinco engatilhados. É um verdadeiro horror a voracidade fiscal 
do Governo do Estado. 

O Deputado Chico Simões (em aparte)* - Muito obrigado, 
companheiro Rogério Correia. Parabenizo-o por sua fala que aborda 
um assunto de interesse de todo o povo mineiro, não só dos 
empresários, mas também de toda a sociedade. 

Conforme V. Exa. afirmou, há um compromisso do Governo Federal 
de não deixar aumentar em nada a tributação federal. Essa palavra do 
Governo Federal será cumprida. Não corremos o risco de a cobrança 
tributária ser elevada de 36% para 41 % do PIB. 

Percebe-se que o Governo cobra por algo muito abstrato. O que é 
palpável é o dinheiro que entrará nos cofres públicos. Cria-se uma 
tributação sobre algo que não se consegue mensurar, que a 
sociedade não percebe. Potencial de incêndio é muito abstrato. O que 
traduz essa potencialidade? As casas não pegam fogo a todo 
momento. Como não se consegue mensurar, o Estado com certeza 
não terá como mostrar o que está fazendo a mais pelo serviço que a 
sociedade está pagando. O mesmo ocorre com o potencial de 
poluição. Como mediremos isso? Será que, ao estipularmos o 
pagamento por potencialidade de poluição, não estaremos 
estimulando que alguém comece a implementar algo para poluir o 
meio ambiente? Temos de pensar sobre isso. 

Em vez de cobrar sobre o potencial de poluição, por que não 
estabelecer políticas enérgicas para impedir a poluição? Do mesmo 
jeito que o potencial de incêndio certamente demandará uma ação na 
Justiça, essa taxa também pode ser questionada, porque é baseada 
em uma lei federal que está sendo questionada na Justiça. Como 
autorizar o Estado a cobrar 60% do que cobra o IBAMA? Só que o 
IBAMA não está cobrando, porque existe uma ação impedindo isso. 
Se uma ação é atrelada a outra, com certeza haverá uma ação para 
impedir mais essa derrama sobre o povo mineiro. Além de ser algo 
impalpável, não tem amparo legal, uma vez que está atrelada a uma 
lei federal que está sendo questionada, motivo por que o IBAMA não 
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está cobrando. 

O que nos deixa perplexos é a capacidade de o Governo virtual do 
Aécio Neves fazer "marketing" a respeito de coisas que todos fazem , 
deixando a impressão de que é só ele quem faz. Nesta semana 
veiculou-se uma notícia, com imenso estardalhaço, pelas lideranças e 
pela imprensa local, de que o atual Governador é o único, nos últimos 
14 anos, a pagar o 13° salário. Fico bobo, porque não é só ele que 
faz. O Governo anterior, do PMDB, também pagou o décimo-terceiro. 
Sou funcionário público, recebi o 13°, e, no entanto, o Governo não 
fazia esse estardalhaço. O grande perigo do atual Governo de Minas é 
a maneira como usa a imprensa para fazer o óbvio parecer 
excepcional , como se fosse o grande salvador-da-pátria. 

Votaremos contra esse projeto. A sociedade mineira não suporta 
mais pagar tributos. Não agüentamos mais nos manter na situação em 
que hoje vivemos. 

É lastimável que o Governo de Minas Gerais faça seu "marketing" 
com o Governo Federal e que a imprensa de Minas divulgue, de 
maneira estrondosa, suas afirmações, dizendo que não podemos mais 
permitir que se aumente a carga tributária em cima do povo. Ao 
mesmo tempo, não vemos a imprensa dar a mesma manchete quando 
o Governo de Minas fala que não pode haver aumento do tributo 
federal , mas aumenta, de maneira assustadora , os tributos do povo 
mineiro, penalizando aquelas pessoas que não podem pagar, para 
favorecer aquelas que podem pagar. Somente neste ano, podemos 
citar como exemplo a diminuição do ICMS dos revendedores de óleo 
"diesel", deixando o Estado de arrecadar, por ano, aproximadamente 
R$300.000.000,00; a diminuição de ICMS de montadoras de 
automóveis para vender ao consumidor final em outros Estados, 
deixando o Estado de arrecadar R$12.000.000,00; diminuição de 
IPVA em locadoras de automóveis, cobrando dos "motoboys" e das 
vans. Não podemos concordar com essa injustiça! É exatamente por 
isso que o nosso Líder, Deputado Rogério Correia, está manifestando 
posição contrária a essa sangria aos bolsos dos contribuintes menos 
favorecidos do Estado. Vamos votar contra os tarifaços 3, 4 e 5. Se 
continuar assim, teremos até o tarifaço 20. 

O Deputado Rogério Correia* - É verdade. São seis tarifaços por 
ano e, com quatro anos de Governo, teremos 24. 
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Sr. Presidente, queria continuar a falar sobre esse tarifaço, mas 

é preciso que a base do Governo nos ouça, porque são os que estão 
votando a favor dele e, infelizmente, eles não se encontram presentes. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como V. Exa. pode 

perceber, não há quórum para a continuação da reunião, motivo pelo 
qual solicito a V . Exa. que a encerre, de plano. 

Encerrramento 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Presidência verifica, 

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e 
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a 
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

*-Sem revisão do orador. 

ATA DA soa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/12/2003 
Presidência dos Deputados Mauri Torres e Luiz Fernando Faria 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Suspensão e reabertura da reunião- Palavras do Sr. 
Presidente - Questão de ordem; homenagem póstuma - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação , em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 44/2003; aprovação com a Emenda no 1 - Votação, 
em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .082/2003; discursos dos 
Deputados Weliton Prado e Alencar da Silveira Jr.; votação do projeto, 
salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da 
aprovação; votação da Emenda n° 11 ; aprovação; votação das 
Emendas n°s 1 a 5; rejeição; votação da Emenda n° 6; aprovação; 
votação das Emendas n°s 7 a 9; rejeição; votação da Emenda no 1 O; 
aprovação; questão de ordem - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Lei n° 1.132/2003; aprovação com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 65/2003; requerimento do Deputado 
Rogério Correia; aprovação do requerimento - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei no 66/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 94/2003; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 583/2003; aprovação -
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Encerramento. 
Comparecimento 

- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Antônio 

Andrade - Luiz Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio 
Moreira - Chico Rafael - Chico Simôes - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - lvair Nogueira -
Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton -
Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio 
Bouças - Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Miguel Martini - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Piau - Pinduca Ferreira -
Ricardo Duarte - Roberto Carvalho - Roberto Ramos - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Sidinho do Ferrotaco- Vanessa Lucas- Weliton Prado- Zé Maia. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Fernando Faria) - Às 20h13min, a 

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

18 Parte 
Ata 

- A Deputada Jô Moraes, 28 -Secretária "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 

Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por trinta 
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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. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta 
reunião as Propostas de Emenda à Constituição n°S 23, 24, 25, 53, 55 
e 56/2003, os Projetos de Lei n°s 296, 1 .117 e 1 .118/2003 e o Projeto 
de Resolução no 687/2003, apreciados na reunião extraordinária 
realizada ontem à noite, o Projeto de Lei Complementar no 36/2003, 
que recebeu emendas na referida reunião e foi devolvido à Comissão 
de Administração Pública, e os Projetos de Lei n°s 157, 177, 191 , 375, 
473, 898, 916, 935 e 982/2003, apreciados na reunião extraordinária 
realizada hoje, pela manhã, bem como o Projeto de Lei n° 273/2003, 
apreciado na reunião ordinária de hoje à tarde. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, gostaríamos de fazer o registro do falecimento do ex-
Deputado e líder sindicalista Sinval Bambirra. 

Todos o conheceram e sabem que se aplicam a ele as palavras do 
poeta Bertold Brecht, que assim se expressou em um poema: "Há 
homens que lutam um dia e são bons; há homens que lutam muitos 
dias e são muito bons; há outros que lutam a vida toda: estes são 
imprescindíveis". 

Acho que o ex-Deputado Sinval Bambirra é uma dessas pessoas. 
Como líder dos tecelões em Belo Horizonte e Minas Gerais, 
Presidente desse sindicato, militante em partidos de esquerda e 
Deputado Estadual nesta Casa, poderíamos dizer que é um desses 
homens imprescindíveis. Até bem recentemente, vinha lutando com a 
mesma bravura para continuar vivo, mas acabou falecendo hoje, no 
final da tarde. 

Pesquisei muito sobre a vida de Bambirra, de Riani e de Dazinho, 
três operários que tiveram seus mandatos cassados nesta Casa antes 
da Revolução de 1964. Com toda certeza, nas páginas mais bonitas 
dos anais desta Casa estão escritos os discursos de Sinval Bambirra, 
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incluindo o que proferiu no dia 9/10/63, reportando e denunciando 
o massacre dos trabalhadores de lpatinga, onde estivera no dia 7. É 
um dos discursos mais belos desta Casa, na defesa dos 
trabalhadores, dos direitos humanos, e por uma sociedade mais justa 
e democrática. 

Na legislatura passada, apresentamos projeto de anistia dos três 
parlamentares, que previa indenização pelo tempo de mandato que 
tiveram ceifado por imposição da ditadura militar e, ao mesmo tempo, 
pagamento de pensão alimentícia, como forma de esta Casa corrigir o 
erro cometido em 1963, quando um Capitão do Exército de Belo 
Horizonte compareceu a esta Assembléia para comunicar ordem do 
General de que a Casa, se não cassasse os três Deputados, seria 
fechada. Não constituiu um dos episódios mais nobres deste 
parlamento o Poder prostrar-se de quatro diante do Governo militar. 
Assim sendo, esta Assembléia foi submissa às imposições da ditadura 
militar da época. Mas, com toda certeza, o nosso projeto, aprovado 
por esta Casa e sancionado pelo Governador Itamar Franco, procura 
reparar esse grande erro histórico. 

Por beleza das coincidências históricas, Sinval morreu no Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, quando a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos comemora 55 anos. Foi grande líder 
internacionalista e, em seu exílio, passou por vários países socialistas 
e aliou-se à luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Neste dia, 
perdemos esse companheiro imprescindível na organização dos 
trabalhadores do País. 

Que o Sinval seja sempre lembrado nesta Casa como grande 
legenda, figura histórica e expressiva. Com toda certeza, a eleição dos 
três Deputados operários, fruto da organização e da luta dos 
trabalhadores da época, engrandece a história do Poder Legislativo. 

Sinval, deixamos aqui, em nome dos Deputados, abraço carinhoso a 
sua família e nossa solidariedade. Comunicamos que, a partir das 11 
horas da noite de hoje, o seu corpo estará sendo velado no Salão 
Nobre desta Casa. Mais uma vez, a presença do corpo de Sinval 
nesta Assembléia, lembrança de toda essa história de luta, dignifica 
este Poder. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Durval 
Ângelo. Esta Presidência manifesta também o seu pesar, levando o 
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reconhecimento desta Assembléia aos familiares do ex-Deputado 
Sinval Bambirra. Esclarece que o cerimonial desta Casa está à 
disposição dos seus familiares , prestando nossa solidariedade neste 
momento difícil por que passa a sua famíl ia . Aproveita ainda para 
solicitar aos Deputados fazerem 1 minuto de silêncio em homenagem 
ao ex-Deputado Sinval Bambirra, falecido nesta tarde. 

- Procede-se à homenagem póstuma. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
Complementar n° 44/2003, do Governador do Estado, que cria o 
Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP - e dá outras providências. 
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Administração Pública. A Presidência vai submeter a 
matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 
260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de 
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às 
Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados que ainda não reg istraram sua 
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência 
solicita a atenção das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados para os 
seguintes procedimentos: as Deputadas e os Deputados deverão 
tomar os seus lugares. Ao toque da campainha, e dentro de um prazo 
máximo de 20 segundos, deverão pressionar a tecla "F4", digitar a sua 
senha e, em seguida, registrar o voto "sim", "não" ou "branco", 
observando no visor do próprio posto de votação se o voto foi 
computado. A Presidência esclarece, ainda, que cada posto registra 
somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo e, para 
tanto, solicita que os Srs. Deputados tomem os seus lugares. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. 

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados 

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Ana Maria Resende - André Quintão - Cecília 
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Doutor Ronaldo - Durval 
Ângelo - Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim 
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Sawan - Gil Pereira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico -
Luiz Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João 
- Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Weliton 
Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados. Não houve voto 
contrário. Está, portanto, aprovado o projeto, salvo emenda. Em 
votação, a Emenda no 1. 

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes Deputados 

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André 
Quintão - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Chico 
Simões - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Durval Ângelo - Elmiro 
Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil 
Pereira - Jayro Lessa - Jô Moraes - João Bittar - José Henrique -
Laudelino Augusto - Leonardo Quintão - Lúcia Pacífico - Luiz 
Humberto Carneiro - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Marília 
Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João 
- Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Rogério Correia 
- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira 
- Weliton Prado - Zé Maia. 

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 43 parlamentares. Não houve voto 
contrário. Está aprovada a Emenda no 1. Fica, portanto, aprovado, em 
1 o turno, o Projeto de Lei Complementar no 44/2003 com a Emenda no 
1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.082/2003, do 
Governador do Estado, que institui o Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais e a Taxa de Fiscalização Ambiental e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade 
do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 5 , da Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 6 
a 1 O, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela 
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aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas n°s 6 a 1 O, da Comissão de Administração 
Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do Projeto com a Emenda n° 11 , que apresenta, e pela rejeição das 
Emendas n°s 1 a 5, da Comissão de Justiça, e 6 a 1 O, da Comissão 
de Administração Pública. Com a palavra, para encaminhar a votação, 
o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Após 55 dias de intensa oposição do 
Bloco PT -PCdoB, foi aprovado o tarifaço 1, do Governador Aécio 
Neves, que cria taxas, como a de incêndio, aumenta a taxa de 
segurança pública e cria outros serviços. Conseguimos fazer 
modificações no Projeto de Lei no 1 .078, como a não-cobrança pela 
chamada de policial , o boletim de atestado de antecedentes criminais 
e o BO, no caso de acidentes sem vítimas. 

Infelizmente, a taxa de incêndio foi aprovada. Resta-nos entrar com 
uma ADIN no Supremo Tribunal Federal. Ontem à noite, por 49 votos 
favoráveis contra 15 contrários, foi aprovado o tarifaço 2 do Projeto de 
Lei no 1.079, que aumenta o IPVA das motos e dos veículos utilitários. 
Mais uma vez, o cidadão será punido pelo Governo do Estado. Quem 
pagará mais será o trabalhador, uma vez que as locadoras terão 50% 
de desconto no IPVA e 50% no licenciamento. Restam-nos quatro 
projetos do tarifaço: o Projeto de Lei no 1 .080, que aumenta o Imposto 
sobre Transmissão de Bens por Doação de Casa - ITCD -, que deverá 
ser apreciado amanhã, na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária; e o Projeto de Lei n° 1.081 , que aumenta as custas 
judiciárias, que, inicialmente, poderia chegar a um valor de 516% de 
aumento. Apresentamos várias emendas. Esperamos que o relator, 
sob pena de inviabilizar o acesso à justiça, faça as modificações 
necessárias. E ainda o Projeto de Lei no 1 .082, que cria a taxa de 
fiscalização financeira e o controle ambiental. Estamos encaminhando 
a discussão pelo voto contrário, uma vez que esse projeto penalizará 
principalmente os produtores rurais, que já pagam taxas pesadas. 

O Projeto no 1 .083 aumenta as taxas do cartório. A Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária elaborou parecer, que será 
apresentado na reunião de amanhã, pelo Deputado Ermano Batista. 
Espero que ele seja sensível e faça as modificações necessárias para 
aliviar os aumentos absurdos das taxas dos cartórios, que chegam a 
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ultrapassar 1 00%. 

Nesses dois meses em que os projetos estão na Assembléia, 
passaram por quatro comissões: de Justiça, de Defesa do 
Consumidor, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira. 
Até agora, para nenhum desses projetos foi designado relator do 
Bloco PT-PCdoB. Será que não temos competência para isso? Será 
que não somos capazes? Os Deputados do Bloco PT-PCdoB foram 
os que mais estudaram a reforma tributária. No entanto, não pudemos 
ser relator de nenhum desses projetos, o que demonstra a forma 
antidemocrática como se deu o processo. 

Apresento uma denúncia. Foi um absurdo o que vimos hoje: antes 
de ser aprovado o Projeto no 1.079, do IPVA, a nova tabela já estava 
no "site" do Governo. Isso é um absurdo, um desrespeito ao 
contribuinte, à sociedade e à Assembléia de Minas Gerais. Antes de o 
projeto ser aprovado, o Governador já havia colocado no seu sistema 
a tabela do IPVA para o próximo ano. Encaminho contrariamente ao 
Projeto n° 1.082, em defesa da população de Minas Gerais, que não 
agüenta pagar mais taxas e impostos, pois o Estado de Minas Gerais 
tem uma das maiores cargas tributárias do País. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Alencar da Silveira Jr. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, o Deputado que 
me antecedeu falou que o pobre foi penalizado. Lembro ao Deputado 
que o que ele falou hoje cedo repetiu agora e vai voltar a falar 
amanhã. É preciso que coloque em seu discurso que o transporte 
auxiliar coletivo foi beneficiado, pois o valor passou de 4% para 1%. O 
PT, que comanda o transporte em Belo Horizonte, solicitou e foi 
atendido. A população de Belo Horizonte que vai utilizar o transporte 
público da linha complementar pagará somente 1 %. Não vamos ter 
acréscimo na tarifa. 

Fiquei surpreso também ao ouvi-lo dizer que não consegue ser 
relator de um projeto do Governo. Solicito ao Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva que indique como relatores de seus projetos, a partir de 
agora, de acordo com o pensamento que vemos dentro desta Casa, 
os Deputados do PFL. Será que farão isso? Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
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encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito verificação de 
votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 13 

Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do Projeto de Lei no 1.082/2003, salvo emendas. Em 
votação, a Emenda no 11 . As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda no 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 2. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 3. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 4. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 5 . As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 6. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda no 7 . As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 8 . As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda n° 9. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em 
votação, a Emenda no 1 O. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 1.082/2003 com 
as Emendas n°s 6, 1 O e 11 . À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia- Sr. Presidente, gostaríamos que fosse 

feita a leitura, para vermos como ficou o resultado. 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao nobre Deputado que foi 
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Emendas n°s 6, 1 O e 11 . 

130:! 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.132/2003, da 
Comissão de Constituição e Justiça, que autoriza o Poder Judiciário a 
comprar da Agros- Instituto UFV de Seguridade Social os imóveis que 
menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda no 1 , que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 1 .132/2003 com a 
Emenda n° 1 . À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 65/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen, que institui a segurança obrigatória nos caixas 
eletrônicos. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação 
do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 
2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia, solicitando o adiamento da discussão do projeto por cinco 
dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 66/2003, da Deputada 
Maria José Haueisen e do Deputado Padre João, que altera 
dispositivos da Lei no 12.812, de 28/4/98, que regulamenta o 
parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe 
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por 
reservatórios e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 66/2003 na 
forma do vencido no 1 o turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 94/2003, do Deputado 
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Alencar da Silveira Jr., que cria assentos preferenciais para 
pessoas com dificuldade de locomoção temporária ou permanente. A 
Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto com a 
Emenda no 1 , que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda no 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 94/2003 na forma 
do vencido em 1 ° turno, com a Emenda no 1. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 583/2003, do Deputado 
Neider Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de ltaúna o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 11 , às 9 
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 20 horas, nos 
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária 
na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 81 8 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 11 /12/2003 
Presidência do Deputado Mau ri Torres 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte 
(Ordem do Dia): Questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Resolução n° 
1 .280/2003; requerimento do Deputado José Henrique; aprovação do 
requerimento - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
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Complementar no 42/2003; aprovação com as Emendas n°S 1 e 2 
- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.056/2003; aprovação 
com as Emendas n°s 1 a 6 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei 
no 1.279/2003; requerimento do Deputado José Henrique; aprovação 
do requerimento - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
835/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o turno -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem as Deputadas e os Deputados: 
Mauri Torres - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Luiz 

Fernando Faria - Adalclever Lopes - Alberto Bejani - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Biel Rocha - Bonifácio Mourão -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Rafael -
Chico Simões - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Ermano Batista - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gustavo Valadares - lvair Nogueira - Jayro Lessa - Jô 
Moraes - João Bittar - José Henrique - José Milton - Laudelino 
Augusto - Leonardo Moreira - Leonardo Quintão - Leonídio Bouças -
Lúcia Pacífico - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Neider Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Ricardo Duarte - Roberto Carvalho -
Roberto Ramos - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - 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. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°-Secretário, procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 
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28 Parte (Ordem do Dia) 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a 
Presidência vai passar à 28 Parte da reunião, com a discussão e 
votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, há na pauta alguns 

projetos polêmicos e ainda não acordados, como o Projeto de 
Resolução n° 1.280/2003 e o Projeto de Lei n° 1 .279/2003, da Mesa 
da Assembléia, que alteram o sistema de carreira dos servidores da 
Assembléia. Esses dois projetos ainda se encontram em fase de 
discussão entre as Lideranças dos partidos e dos servidores da Casa. 
É evidente, então, que ainda precisamos aprofundar o processo de 
negociação em torno desses dois projetos. 

Quanto aos outros projetos, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 
algumas das várias emendas a eles apresentadas precisariam ser 
melhor analisadas. 

Assim, apresentei um requerimento de inversão da pauta, de modo 
que votássemos, na forma do vencido no 1° turno, o Projeto de Lei no 
835/2003, do Governador do Estado, que apenas reabre o prazo para 
o cadastramento do produtor de queijo-de-minas artesanal no IMA, 
para fins do previsto na Lei no 14.185. 

Mas, para votarmos hoje o Projeto de Lei no 1 .056/2003, do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro, precisamos de tempo para a 
análise das emendas. Assim, peço a V. Exa. que suspenda a reunião 
por 15 minutos para analisarmos essas emendas e, após essa 
análise, tentarmos um acordo com a base do Governo para a 
aprovação desses dois projetos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Rogério Correia, vai suspender a reunião por 
35 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os 
nossos trabalhos. 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da 
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reunião o Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, os Projetos de 
Lei n°s 66, 94, 583, 1 .082 e 1 .132/2003, apreciados na reunião 
extraordinária realizada ontem à noite, bem como o Projeto de Lei no 
65/2003, que teve sua discussão adiada. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão. em 1 o turno, do Projeto de Resolução 

no 1 .280/2003, da Mesa da Assembléia, que altera o sistema de 
carreira dos servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá 
outras providências. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado José Henrique, 
solicitando o adiamento da discussão do Projeto por cinco dias. Em 
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Cumpra-se. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar no 42/2003, 
do Governador do Estado, que dispõe sobre as assessorias jurídicas 
dos órgãos da administração direta do Poder Executivo, altera 
denominação, transforma e cria cargos e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. 
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A 
Presidência submeterá a matéria à votação pelo processo nominal e 
solicita a atenção das Deputadas e dos Deputados para os seguintes 
procedimentos: ao toque da campainha e dentro de um prazo máximo 
de 20 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, 
em seguida, registrar o voto "sim" ou "não" ou "branco", observando 
no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado. A 
Presidência esclarece ainda que cada posto registra somente um 
voto. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo 
nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 
255, do Regimento Interno. A Presidência vai dar início ao processo e, 
para tanto, solicita que as Deputadas e os Deputados ocupem os seus 
lugares. Em votação, o projeto, salvo emendas. 

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 
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Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Fahim Sawan - lvair Nogueira - Jô Moraes - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria 
Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider Moreira - Olinto 
Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Zé Maia. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, não consegui 
votar, mas o meu voto é "sim". 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, não consegui 
colocar o meu voto no painel, e o meu voto também é "sim". 

O Deputado Roberto Carvalho- Sr. Presidente, o meu voto é "sim". 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados. Não houve voto 

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as 
Emendas n°s 1 e 2. 

- Registram "sim" as seguintes Deputadas e os seguintes 
Deputados: 

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Andrade - Arlen 
Santiago - Biel Rocha - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Djalma 
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Ronaldo - Doutor Viana - Elmiro 
Nascimento - Fahim Sawan - lvair Nogueira - Jô Moraes - José 
Henrique - Laudelino Augusto - Leonardo Moreira - Lúcia Pacífico -
Luiz Fernando Faria - Luiz Humberto Carneiro - Márcio Passos - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Marília Campos - Mauro Lobo - Neider 
Moreira - Olinto Godinho - Padre João - Pinduca Ferreira - Roberto 
Carvalho- Rogério Correia- Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio 
-Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila- Zé Maia. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Não houve voto 
contrário. Estão aprovadas as Emendas n°s 1 e 2 . Está, portanto, 
aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei Complementar no 42/2003 
com as Emendas n°s 1 e 2 . À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1.056/2003, do 
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Deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui a Reserva 
Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -, altera as Leis nos 
14.309, de 19/6/2002, e 13.803, de 27/12/2000, e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1 , da 
Comissão de Justiça, e com as Emendas n°s 2 e 3, que apresenta. A 
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto 
com a Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 e 3, da Comissão 
de Meio Ambiente, e com as Emendas n°s 4 a 6 , que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com as Emendas n°s 1, da Comissão de Justiça, 2 e 3, da Comissão 
de Meio Ambiente, e 4 a 6, da Comissão de Política Agropecuária. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas n°s 1 a 6. As Deputadas 
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto 
de Lei no 1.056/2003 com as Emendas nos 1 a 6. À Comissão de Meio 
Ambiente. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2003, da Mesa 
da Assembléia, que altera o sistema de carreira dos servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado José Henrique, solicitando o adiamento da 
discussão do projeto por cinco dias. Em votação, o requerimento. As 
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 835/2003, do 
Governador do Estado, que reabre o prazo para o cadastramento do 
produtor de queijo-de-minas artesanal no IMA, para os fins previstos 
na Lei no 14.185, de 31 /1/2002, que dispõe sobre o processo de 
produção desse queijo e dá outras providências. A Comissão de 
Polftica Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do 
vencido no 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As 
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei no 835/2003 na forma do vencido em 1 o turno. 
À Comissão de Redação. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os 
Deputados para reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial também de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 308 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 

2/12/2003 
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, Roberto Carvalho e Sidinho do Ferrotaco, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sidinho do Ferrotaco, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e debater 
com convidados a execução de obras na MG-T-262, nos 
entroncamentos compreendidos entre a Av. José Cândido da Silveira 
e a BR-381 e a MG-5, hoje denominada Av. Borba Gato, e comunica o 
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Hélio 
Antônio de Lima, Presidente da Câmara Municipal de lbiraci, e 
Gilberto Ciro Ferreira, da Companhia DOCASNAVE, publicados no " 
Diário do Legislativo" do dia 27/11 /2003, e Agostinho Patrús, 
Secretário de Transportes e Obras Públicas, justificando sua ausência 
na reunião, e Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presidente da 
COMIG, encaminhando documentos referentes às obras das Thermas 
Antônio Carlos, em Poços de Caldas. O Presidente acusa o 
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os 
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 175, no 1 o turno, parecer 
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sobre a Emenda n° 1, apresentada no Plenário, e 629/2003, no 2° 
turno (Deputado Adalclever Lopes); 802 e 1.059/2003 (Deputado 
Djalma Diniz); 1.000 e 1.024/2003 (Deputado Laudelino Augusto) e 
1.130/2003 ( Deputado Gil Pereira), no 1 o turno. Passa-se à 2a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, são aprovados os Requerimentos nos 1.904 e 1.906/2003. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento da Bancada do PL em que se solicita seja 
enviado ofício ao Governador do Estado, solicitando informar se na 
região do Município de Rio Manso está sendo realizada alguma obra 
de asfaltamento pela administração estadual e, em caso da existência 
de obra, que sejam informados a sua extensão, custos e itinerário. A 
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a matéria objeto da reunião. Registra-se a presença 
dos Srs. Luiz Alberto Dias Mendes, Coordenador da 1 a CRG do DER-
MG; Paulo Roberto Takahaschi e Eliane Marzulo, respectivamente, 
Superintendente e engenheira da SUDECAP, do Vereador Índio, da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e do Sr. Celso Rafael , 
Presidente do Conselho de Saúde do Hospital do Pronto Socorro de 
Venda Nova, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Sidinho do Ferrotaco, 
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas 
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, 
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se 
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Gil Pereira - Djalma 

Diniz - Laudelino Augusto. 
ATA DA 33a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, EM 3/12/2003 
Às 14h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Bonifácio Mourão, Ermano Batista, Gustavo Valadares, Leonardo 
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Moreira, Leonídio Bouças e Weliton Prado, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Bonifácio Mourão, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Weliton Prado, 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. Carlos Alberto Pavan 
Alvim, Subsecretário da Casa Civil , encaminhando pareceres 
elaborados pela Secretaria de Planejamento e Gestão, em 
atendimento a solicitações de diligência feitas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, referentes a projetos de lei em tramitação 
nesta Casa. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei n°s 1 .232, 1.242, 1.248, 1.252, 1.260, 1.262, 1 .266 e 
1.274/2003 (Deputado Ermano Batista); 1.236, 1.239, 1.255, 1.258 e 
1.270/2003 (Deputado Gustavo Valadares) ; 1 .240, 1.241 , 1.246, 
1.257, 1.265 e 1.268/2003 (Deputado Gilberto Abramo); 1.233, 1.235, 
1.254, 1.237, 1.263 e 1.272/2003 (Deputado Leonardo Moreira); 
1.231 , 1.238, 1.251 , 1.259, 1.267 e 1.269/2003 (Deputado Durval 
Ângelo) ; 1.234, 1.243, 1.247, 1.249, 1.264 e 1.273/2003 (Deputado 
Bonifácio Mourão); 1.244, 1.245, 1.250, 1.253, 1.256 e 1.271 /2003 e 
Projeto de Lei Complementar no 46/2003 (Deputado Leonídio Bouças). 
Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Presidente dá prosseguimento à discussão do parecer 
sobre o Projeto de Lei no 1.161/2003, no 1 o turno, que conclui pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da 
matéria. Encerrada a discussão, o Deputado Weliton Prado apresenta 
requerimento em que solicita o adiamento da votação do Projeto de 
Lei n° 1.161/2003, o qual é aprovado. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de 
Resolução no 1.214/2003 (relator: Deputado Bonifácio Mourão); e dos 
Projetos de Lei n°s 165/2003 (relator: Deputado Ermano Batista); 745 
na forma do Substitutivo no 1; 1.199 e 1.223/2003 (relator: Deputado 
Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição no caso do primeiro 
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projeto); 1.046 com as Emendas n°s 1 a 4; 1.188 na forma do 
Substitutivo no 1; e 1.224/2003 (relator: Deputado Weliton Prado, em 
virtude de redistribuição) ; e 1.239/2003 (relator: Deputado Gustavo 
Valadares) . O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar n° 
43/2003, no 1 o turno, deixa de ser apreciado em virtude de 
prorrogação de prazo solicitada pelo Deputado Ermano Batista, 
relator, em virtude de redistribuição. Na fase de discussão dos 
pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 1.095 (relator: Deputado 
Leonardo Moreira, em virtude de redistribuição) e 1.185/2003 (relator: 
Deputado Gustavo Valadares) , que concluem pela antijuridicidade, 
pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade das matérias, o 
Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Weliton Prado. 
Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela 
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do 
Projeto de Lei no 1.218/2003 (relator: Deputado Ermano Batista), com 
voto contrário do Deputado Weliton Prado. Os Projetos de Lei nos 
1 .170 e 1 .208/2003 são retirados da pauta por determinação do 
Presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais. É aprovado 
requerimento em que se solicita seja o Projeto de Lei no 1 .213/2003 
(relator: Deputado Weliton Prado, em virtude de redistribuição) 
convertido em diligência ao Secretário de Governo. Passa-se à 23 

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 que 
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade 
dos Projetos de Lei n°s 1.11 O e 1.210/2003 (relator: Deputado 
Gustavo Valadares); 1.202 e 1.225/2003 com emendas que 
receberam o no 1; e 1.229/2003 (relator: Deputado Leonídio Bouças); 
1.219 e 1.220/2003 (relator: Deputado Leonardo Moreira, em virtude 
de redistribuição); 1.215 e 1.21 7/2003 (relator: Deputado Bonifácio 
Mourão); e 1.216/2003 (relator: Deputado Ermano Batista). É 
aprovado requerimento em que se solicita seja convertido em 
diligência ao DER-MG o Projeto de Lei n° 1.205/2003 (relator: 
Deputado Durval Ângelo). 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Gilberto Abramo, Presidente- Dalmo Ribeiro Silva- Ermano Batista-

Gustavo Valadares. 
ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 4/12/2003 
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Chico Simões, Doutor Viana, Mauro Lobo, Sebastião 
Helvécio e Adalclever Lopes (substituindo este ao Deputado José 
Henrique, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio 
Avelar, Gustavo Valadares, lrani Barbosa, Laudelino Augusto, 
Leonídio Bouças, Paulo Cesar e Zé Maia. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e , em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Chico Simões, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre a venda de ações integrantes do capital social 
da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - para a 
empresa Solaris Company Limited em 2001 e sobre o financiamento 
de obras feitas por essa Companhia no período de 1999 a 2002. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. A Presidência destina esta 
parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre a 
matéria objeto da reunião. Registra-se a presença dos Srs. Leonardo 
Duque Barbabela e Carlos André Mariane Bitencourt, Promotores 
Estaduais da Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Público; 
Oswaldo Borges da Costa, Presidente da COMIG; Rogério Peret 
Teixeira, advogado; Francisco Galvão, representando a Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto, e Genival Tourinho, advogado, os quais são 
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra 
aos Deputados Chico Simões e Laudelino Augusto, autores do 
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações 
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam 
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, 
conforme consta das notas taquigráficas. Submetidos a votação, cada 
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados 
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Adalclever Lopes, em que solicita seja convidada a Sra. Laura 
Maria Mourão, autora da ação popular contra a COMIG, para prestrar 
esclarecimentos a esta Comissão; e Chico Simões, em que solicita o 
envio, pela COMIG, da cópia do contrato com a ltaú Corretora para 
representá-la na venda de suas ações. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Chico Simões -

Jayro Lessa - Mauro Lobo - Doutor Viana. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 
11 /12/2003 

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Adalclever Lopes e Laudelino Augusto, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, também, a deputada Lúcia 
Pacífico. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado Célio 
Moreira, declara aberta a reunião e , em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Laudelino Augusto, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir a 
não-distribuição da lista telefônica obrigatória e gratuita pela Telemar, 
assim como a possível venda irregular de anúncios pela empresa 
Telelista de Assinantes e comunica o recebimento da seguinte 
correspondência: ofício do Sr. Renato César do Nascimento Santana, 
Diretor-Geral do DER-MG, e abaixo-assinado de vários Prefeitos de 
Minas Gerais, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 4 e 
6/12/2003. O Presidente acusa o recebimento das seguintes 
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: 
Projetos de Lei nos 854/2003, no 2° turno (relator: Deputado 
Adalclever Lopes), e 1.170/2003, no 1° turno (relator: Deputado 
Laudelino Augusto) . Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e 
votação, é aprovado o parecer pela aprovação da Emenda no 1 
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apresentada em Plenário, no 2° turno, ao Substitutivo no 1 ao 
Projeto de Lei n° 175/2003 (relator: Deputado Adalclever Lopes). O 
parecer sobre o Projeto de Lei no 1.059/2003, no 1° turno, deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, 
Deputado Laudelino Augusto, designado em virtude de redistribuição. 
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 Laudelino Augusto, em que 
solicita sejam enviados ofícios ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG, com vistas à instalação de 
redutores de velocidade e rotatórias ou passarelas de pedrestres nos 
trevos situados na Rodovia MG-290, na altura dos kms 78, 79 e 81 . A 
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os convidados, que 
discorrerão sobre a matéria objeto da reunião. Registram-se as 
presenças do Sr. Fábio da Silva Valente e da Sra. Maria Tereza 
Campos, respectivamente Gerente de Cadastro da Matriz e Assessora 
Regulatória da Telemar; dos Srs. Hélio Estrela e Rodolfo Mendonça 
da Fonseca, respectivamente Diretor Jurídico e Advogado da 
Telelista; Marcelo Barbosa e Frederico Marcelo, coordenadores do 
PROCON Assembléia , e Délio Malheiros, Consultor da Assembléia 
Legislativa, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado autor do requerimento 
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo 
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas 
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 
12/12/2003, às 14 horas, na Câmara Municipal de lguatama, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Domingos Sávio - Paulo Cesar. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 334/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Wanderley Ávila, pretende 

seja declarada de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural 
Emannuel, com sede no Município de Pirapora. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação 
conclusiva, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição em análise promove e ampara atividades e programas 

com vistas a levar cultura e educação às populações carentes do 
Município de Pirapora. 

Para alcançar tais metas, incentiva a implantação de centros de 
cultura, como museus, bibliotecas e núcleos artísticos, bem como 
utiliza suas instalações para a realização de cursos profissionalizantes 
no campo da radiodifusão educativa. 

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

334/2003. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003. 
Weliton Prado, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 437/2003 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei 

no 437/2003 propõe seja declarada de utilidade pública a Comunhão 
Espírita Caboclo Mirim, com sede no Município de Poços de Caldas. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, fundada em 29/5/72, possui caráter beneficente, 

cultural , assistencial e de promoção humana. 
Divulga entre os seus associados o estudo teórico e prático da 

umbanda, do candomblé e do espiritismo. Além disso, desenvolve um 
projeto denominado Chácara Santa Clara, com vistas à recuperação 
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de dependentes de bebidas alcoólicas. 

Em virtude do alcance de sua obra, a instituição é merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

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

437/2003. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003. 
Leonídio Bouças, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 802/2003 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a proposição em tela tem 

por escopo seja dada a denominação de Ponte da Integração 
Presidente Tancredo de Almeida Neves àquela localizada na Rodovia 
MG-335, sobre a represa da Usina Hidrelétrica do Funil , na divisa dos 
Municípios de ljaci e Bom Sucesso. 

Após exame preliminar da matéria realizado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1, com 
o fim de aprimorar a redação do art. 1°, cabe a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, I, 
"b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A indicação do nome de Tancredo de Almeida Neves para 

denominar um bem público estadual revela-se justa e oportuna 
homenagem a quem participou decisivamente não só do 
desenvolvimento do Estado como também da história recente do País. 

Com efeito, esse mineiro, que se destacou tanto no exercício de 
vários cargos eletivos no âmbito estadual e nacional quanto no 
exercício de cargos ligados ao Poder Executivo, culminou sua vida 
pública como líder do processo de redemocratização política da 
Nação. 

Eleito Presidente da República, veio a falecer sem tomar posse, 
deixando profunda saudade nos brasileiros e o desejo de que seu 
nome não seja esquecido. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
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802/2003 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003. 
Djalma Diniz, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.000/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Zé Maia, a proposição em epígrafe tem 
por escopo seja dada a denominação de Jerônimo Heitor de 
Assunção à rodovia que liga o Distrito de Aparecida de Minas, no 
Município de Frutal, à BR-153. 

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou as Emendas n°s 1 e 2. 
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, nos termos do art. 103, I, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Cabe esclarecer que as Emendas n°s 1 e 2 têm por objetivo, 

respectivamente, aprimorar a redação do art. 1 o de conformidade com 
a técnica legislativa e, expressamente, revogar a Lei n° 11.614, de 
27/9/94, haja vista que essa norma jurídica concede idêntica 
denominação à rodovia , embora contenha erro material ao referir-se a 
ela como se fosse a BR-135. 

Quanto ao homenageado, destacamos o seu espírito dinâmico e 
empreendedor, sua natural tendência à liderança e sua abnegada 
dedicação ao próximo. 

De fato, Jerônimo Heitor de Assunção teve destacada atuação como 
desbravador da região onde se situa o Município de Fruta! e, havendo 
angariado a simpatia e confiança da população local, exerceu por 
quatro vezes o mandato de Vereador e uma o de Prefeito Municipal. 

A ele deve-se a realização de importantes obras de infra-estrutura 
do município, das quais se destacam a construção de estradas 
vicinais e a implantação de sistema de telefonia. Além disso, foi 
ferrenho defensor da educação, chegando mesmo a manter, às vezes 
com recursos próprios, um professor em sua fazenda para 
atendimento aos filhos dos trabalhadores rurais. 
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Esta Comissão entende, pois, que a propos1çao trata de 

conceder justa homenagem a essa brilhante personalidade, em 
reconhecimento de seu legado. 

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

1 .000/2003 com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2003. 
Laudelino Augusto, relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 890/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 890/2003, de autoria do Governador do Estado, 
que cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 
Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 890/2003 
Cria o Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 

Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Fundo de Parcerias Público-Privadas do 

Estado de Minas Gerais, entidade contábil sem personalidade jurídica, 
com o objetivo de dar sustentação financeira ao Programa de 
Parcerias Público-Privadas. 

Art. 2° - São beneficiárias do Fundo as empresas parceiras definidas 
e habilitadas nos termos da lei. 

Art . 3° - São recursos do Fundo: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 

adicionais; 
11 - os rendimentos provenientes de depósitos bancários e 

aplicações financeiras do Fundo; 
111 - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados 

destinados ao Fundo; 
IV - os provenientes de operações de crédito internas e externas; 
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V- os provenientes da União; 
VI - outras receitas destinadas ao Fundo. 
§ 1 o - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em 

conta especial, em instituição financeira indicada pelo Poder 
Executivo. 

§ 2° - Os rendimentos de aplicações decorrentes de recursos do 
Fundo serão a ele creditados. 

Art. 4° - Poderão ser alocados ao Fundo: 
I - ativos de propriedade do Estado, excetuados os de origem 

tributária, em montante e condições definidos pela Secretaria de 
Estado de Fazenda; 

11 - bens móveis e imóveis, na forma definida em regulamento, 
observadas as condições previstas em lei. 

§ 1 o - As receitas decorrentes do recebimento dos ativos de que 
trata o inciso I e da alienação dos bens de que trata o inciso 11 deste 
artigo poderão ser utilizadas prioritariamente no pagamento de 
parcelas devidas pelo contratante. 

§ 2° - As disponibilidades do Fundo decorrentes do recebimento dos 
ativos de que tratam os incisos I e 11 não utilizadas na forma prevista 
no § 1° deste artigo serão transferidas para o Tesouro Estadual, na 
forma do regulamento, e substituídas por ativos de igual valor. 

Art. 5° - O Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas 
Gerais operará a liberação de recursos para os parceiros privados 
contratados e oferecerá garantias reais que lhes assegurem a 
continuidade do desembolso pelo Estado dos valores contratados, na 
forma da legislação em vigor. 

§ 1° - A concessão de garantias pelo Fundo será definida em 
regulamento. 

§ 2° - As condições para a liberação e a utilização de recursos do 
Fundo por parte do beneficiário e para a concessão de garantias 
serão estabelecidas no contrato de parceria público-privada, firmado 
nos termos da lei. 

§ 3° - A contrapartida do beneficiário será a comprovação da 
realização dos investimentos necessários para o cumprimento das 
obrigações previstas no contrato de parceria público-privada. 

Art. 6° - O prazo de vigência do Fundo é de quarenta anos contados 
da data de publicação desta lei. 
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Art. 7° - O órgão gestor do Fundo de Parcerias Público-Privadas 

do Estado de Minas Gerais é a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico - SEDE -, e o agente financeiro do 
Fundo é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -
, com as atribuições estabelecidas na Lei Complementar n° 27, de 18 
de janeiro de 1993. 

§ 1 o - A remuneração do agente financeiro não poderá ser superior a 
1,5% (um e meio por cento) do valor de cada operação do Fundo. 

§ 2° - As disponibilidades do Fundo em poder do agente financeiro 
serão remuneradas pela taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - SELIC -, instituída pelo Banco Central do 
Brasil. 

§ 3° - O órgão gestor e o agente financeiro apresentarão à 
Secretaria de Estado de Fazenda e ao grupo coordenador do Fundo 
relatórios específicos, na forma e na periodicidade em que forem 
solicitados. 

Art. ao - O grupo coordenador do Fundo sera composto por um 
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE; 
11- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BDMG; 
111- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão- SEPLAG; 
IV- Secretaria de Estado de Fazenda- SEF. 
Parágrafo único - O grupo coordenador do Fundo, além das 

atribuições previstas na Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 
1993, emitirá parecer sobre a viabilidade e a oportunidade de 
aprovação dos contratos de parcerias público-privadas. 

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros e os critérios para a 
prestação de contas do Fundo observarão as normas gerais sobre 
contabilidade pública e fiscalização financeira e orçamentária, 
conforme o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, 
as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado e a 
legislação aplicável. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei. 
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino 
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Augusto. 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 
2003 

ATAS 

ATA DA 41 8 REUNIÃO ESPECIAL, EM 12/12/2003 
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino 
Nacional - Palavras do Deputado Antônio Andrade - Palavras do 
Domingos Sávio - Exibição de vídeo - Palavras do Sr. José Perrella de 
Oliveira Costa - Palavras do Sr. Alvimar de Oliveira Costa -
Apresentação musical - Entrega de placas - Entrega de medalhas -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem a Deputada e os Deputados: 
Rêmolo Aloise - Antônio Andrade - Adalclever Lopes - Bonifácio 

Mourão - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Rafael - Domingos 
Sávio- Doutor Viana - Elmiro Nascimento- Gil Pereira - lrani Barbosa 
- Laudelino Augusto- Paulo Cesar- Pinduca Ferreira - Vanessa Lucas 
- Wanderley Ávila - Weliton Prado. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Laudelino Augusto, 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. Alvimar de Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro 
Esporte Clube; José Perrella de Oliveira Costa, Diretor-
Superintendente de Futebol Profissional; José Ramos de Araújo , Vice-
Presidente; Gilvan de Pinho Tavares, Presidente do Conselho 
Deliberativo; Carmine Furletti , ex-Presidente; Vereador César Masci, 
representando o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, 
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Vereador Betinho Duarte; Evaldo Cruz, representando o 
Secretário Municipal de Esportes, Sr. Vanderley Eustáquio; e os 
Deputados Antônio Andrade e Domingos Sávio, autores do 
requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O locutor - Registramos a presença, em Plenário, dos seguintes 

atletas do Cruzeiro Esporte Clube: Cris, Gomes, Wendell e Zinho. 
Destinação da Reunião 

O locutor - Destina-se esta reunião especial a homenagear o 
Cruzeiro Esporte Clube pelas conquistas no ano de 2003, a partir de 
requerimento dos Deputados Antônio Andrade e Domingos Sávio, que 
contou também com o apoio dos Deputados Bonifácio Mourão, Carlos 
Pimenta, Doutor Viana, Gil Pereira, lvair Nogueira, José Henrique, 
Maria Olívia, Pastor George, Paulo Cesar, Sargento Rodrigues e 
Weliton Prado. 

Execução do Hino Nacional 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o Hino Nacional, 

interpretado por Walmir Leporatti, acompanhado ao violão por Daniel 
Godoy. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Antônio Andrade 

Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, representante do Presidente 
desta Casa, Deputado Mauri Torres; Sr. Alvimar de Oliveira Costa, 
Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Sr. José Perrella, Diretor-
Superintendente de Futebol Profissional do Cruzeiro Esporte Clube; 
Sr. José Ramos de Araújo, Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte 
Clube; Sr. Gilvan de Pinho Tavares, Presidente do Conselho 
Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube; Exmo. Sr. Vereador César 
Masci, representante do Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, Vereador Betinho Duarte; Sr. Evaldo Cruz, representante 
do Secretário Municipal de Esportes, Vanderley Eustáquio, o 
"Palhinha"; Exmo. Sr. Deputado Domingos Sávio, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião; Sr. Carmine Furletti , ex-
Presidente do Cruzeiro Esporte Clube; Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, cruzeirenses, jogadores presentes, Cris, Wendell , Gomes 
e Zinho, com prazer, em clima de festa na família azul-celeste pela 
conquista inédita da tríplice coroa, a Assembléia Legislativa presta 
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esta homenagem ao Cruzeiro Esporte Clube. Ganhar, em uma só 
temporada, o campeonato estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato 
Brasileiro é um feito que enche de orgulho a torcida cruzeirense e que 
dificilmente será alcançado por outro clube. Por essa conquista, 
somada a outros títulos, e especialmente pela brilhante campanha no 
Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é reconhecido pela maioria da 
crítica esportiva e pelos torcedores como o melhor time de futebol do 
País. Um time do qual se podem esperar muitas outras alegrias dentro 
e fora dos estádios brasileiros. 

É importante salientar que a posição privilegiada ocupada pelo 
Cruzeiro não é fruto do acaso. Resulta de administração competente 
ao longo dos anos, resumida em trabalho sério, bem planejado e 
inteligente, aliada ao brilhantismo dos jogadores, à força e ao amor da 
grande torcida celeste. Somente esses ingredientes juntos poderiam 
dar à equipe celeste tamanha grandeza. Portanto, rendo homenagem 
especial à diretoria do Cruzeiro Esporte Clube, principalmente ao 
Presidente Alvimar Perrella, ao Deputado Zezé Perrella, Vice-
Presidente, à comissão técnica, ao técnico Wanderley Luxemburgo, a 
todos os jogadores que participaram dos três títulos conquistados em 
2003 e, finalmente, à torcida espalhada pelo Estado e pelo País. 

Parabéns, Cruzeiro! Esta Casa deseja-lhe muitas outras glórias, 
como agremiação esportiva que eleva o nome de Minas no cenário 
nacional e o nome do Brasil em tantos países pelo mundo afora. 
Obrigado. 

Palavras do Deputado Domingos Sávio 
Exmo. Sr. Rêmolo Aloise, 1°-Vice-Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o Deputado 
Mauri Torres, Presidente desta Casa; Sr. Alvimar de Oliveira Costa, 
Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, grande líder e dirigente; Sr. 
José Perrella de Oliveira Costa, querido Zezé Perrella, Diretor-
Superintendente de Futebol Profissional do Cruzeiro, ídolo da grande 
torcida azul-celeste; Sr. José Ramos de Araújo , Vice-Presidente do 
Cruzeiro Esporte Clube; Sr. Gilvan de Pinho Tavares, Presidente do 
Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube; Sr. Carmine Furletti , 
ex- Presidente e eterno Presidente respeitado e querido; Exmo. Sr. 
Vereador César Masci, meu prezado amigo-irmão, grande liderança e 
grande ex-Presidente, extremamente atuante como Vereador na 
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Câmara de Belo Horizonte, aqui representando seu Presidente; 
Exmo. Sr. Evaldo Cruz, representando o Secretário de Esportes; meu 
prezado amigo 1 °-Secretário desta Casa, também autor do 
requerimento que motivou esta homenagem, Deputado Antônio 
Andrade; prezados atletas do Cruzeiro, nossos ídolos Gomes, Cris, 
Wendell e Zinho, representando a máquina celeste, que tantas 
alegrias nos deu e com certeza nos dará; meus queridos amigos, 
prezados Deputados e Deputadas, aqui presentes em grande número 
- permitam-me não citá-los nominalmente, em respeito a todos vocês, 
em especial a esta grande família azul-celeste de cruzeirenses 
presentes -, trouxe um discurso escrito, mas permito-me, Sr. 
Presidente desta Casa, senhores dirigentes do Cruzeiro, meus 
companheiros cruzeirenses, falar com o coração. O futebol está no 
coração de todos os brasileiros. Já não é mais visto apenas como um 
esporte, é muito mais que isso, é cultura para todo o nosso Brasil , é 
saúde, fraternidade e exemplo de garra, luta e civilidade. O futebol 
tem-nos dado alegria ao longo da história passada e recente deste 
País, e essa já seria uma grande razão para fazermos esta 
homenagem. Mas hoje, além do reconhecimento a esse esporte 
fantástico, queremos fazer o reconhecimento a um clube que é, sem 
dúvida, a paixão da grande maioria dos mineiros. E hoje, deixando a 
paixão de lado e colocando a razão e a mineiridade à frente, nossa 
paixão por Minas Gerais é, sem dúvida, orgulho para todos os 
mineiros. O Cruzeiro Esporte Clube é mais do que o melhor time do 
Brasil, é um exemplo de competência e qualidade e, acima de tudo, 
de seriedade de seus dirigentes. É um time que tem história. Mesmo 
não sendo dos mais idosos desta Casa, compartilho dessa história 
desde que nasci. Não foi por acaso que, no início de outubro - digo-o 
de certa forma perpetuando aquele velho "já sabia" -, tomei a iniciativa 
de protocolar um requerimento que cada um dos cruzeirenses, assim 
como nosso querido companheiro Antônio Andrade, queria protocolar. 
Protocolei-o com a confiança de que o Cruzeiro seria campeão 
brasileiro e de que teríamos esta festa. O Regimento estabelece a 
prioridade de data, mas todos os Deputados presentes encheram-se 
de entusiasmo e alegria, assinaram conosco e, portanto, são todos 
igualmente autores do requerimento. 

Conheço um pouquinho da história de Zezé e Alvimar e é por isso 

.....___---0------' 



13:!7 
que disse que o Cruzeiro tem história, é orgulho para todos nós e 
tem mais que futebol. É um time que respeita o povo mineiro. Não é 
por acaso que constrói craques. Respeita o povo desta Capital e 
destas Minas Gerais. 

Contarei rapidamente uma passagem, já que falo com o coração. 
Cheguei a Belo Horizonte com 1 O anos de idade, vindo de minha 
pequena São Tiago. Naquela ocasião, uma das coisas mais 
gratificantes, embora um pouco difícil , era vender picolé na porta do 
Cruzeiro, no Barro Preto. Fazia isso não apenas por graça - tinha 
prazer em estar ali -, mas também por necessidade de uma família 
numerosa. Vi o Sr. Lincoln chegando por várias vezes e pensava: será 
que algum dia poderei pisar nesse gramado? Será que algum dia 
poderei brincar com esses meninos? Não era sócio do Cruzeiro e não 
tinha a menor possibilidade de sonhar com isso, mas um dia criei 
coragem e pedi a ele, que disse prontamente: "Venha amanhã, traga 
um calção. Você tem chuteira? Tem 'kichute'? Então venha". E, assim, 
pude brincar algumas vezes. É claro que não era um craque, senão 
teria sido revelado. Mas o destino possibilitou-me esta oportunidade 
de homenagear o time do coração, que sabe respeitar o jovem que 
quer ser atleta algum dia. 

O time forma craques porque respeita os jovens, dá oportunidade, 
constrói atletas por meio de um trabalho sério de diretoria. Por várias 
vezes, ouvi do Zezé Perrella sua preocupação com os jovens que vão 
para o Cruzeiro. Preocupa-se em apoiar os jovens para que 
continuem estudando e preservando sua relação familiar. Sei que isso 
é tradição das diretorias do Cruzeiro. Com prazer, concedo aparte ao 
nobre companheiro, apaixonado pelo nosso Cruzeiro, Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço ao Deputado 
Sávio e peço escusas ao nosso Presidente, para quebrar o protocolo. 
Na verdade já não estávamos conseguindo nos conter, tamanha a 
ansiedade para falar e expressar nossa alegria por este momento. 
Parabéns a você, Sávio, ao Toninho, por terem apresentado esse 
requerimento, que também teve minha assinatura e as do Gil Pereira, 
do Paulo Cesar, eternos cruzeirenses, e também as de vários outros 
companheiros e companheiras desta Casa. Quero cumprimentar o 
Zezé Perrella, o Alvimar, toda a diretoria do Cruzeiro e os jogadores 
aqui presentes. Ontem estivemos com alguns deles no Raposão, 
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desfrutando de momentos de alegria e confraternização. Hoje 
recebi mais de 30 telefonemas, do Haroldo Bandeira, de Manga, 
cruzeirense cinco estrelas, e de toda a turma daquela cidade. 

Como tinha certeza de que o Cruzeiro seria o campeão brasileiro de 
2003, fiz comigo um compromisso de saudar, neste momento, uma 
pessoa que faleceu, este ano, aos 42 anos de idade, meu irmão, 
Marcos Pimenta, cruzeirense de todas as horas, um apaixonado, um 
cruzeirense que, quando via o jogo na televisão, vestia sua camisa e 
segurava sua bandeira, mesmo na sua casa. Quando faleceu, senti 
que devia a ele este momento de homenagem tão ilustre. Era um 
grande cruzeirense, e, por isso mesmo, em nome dele, quero 
cumprimentar os milhões de cruzeirenses, as crianças que aí estão, e 
dizer aos atletas que vocês não só ganharam um campeonato inédito 
para o povo mineiro e brasileiro, mas são ídolos de milhões de jovens, 
que certamente irão espelhar-se no Gomes, no Cris, no Wendell , no 
Zinho e em todos os outros, para mostrar que o esporte é, acima de 
tudo, algo que devemos preservar e defender com todas as nossas 
forças, como o Zezé, o Alvimar e tantos desportistas e cruzeirenses 
por este Brasil afora. 

O Deputado Domingos Sávio - Eu é que agradeço. Gostaria também 
de ouvir o aparte do nosso querido Deputado Mourão, também um 
cruzeirense apaixonado. 

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Diretores do nosso Cruzeiro, atletas aqui presentes, minhas senhoras 
e meus senhores, tenho a certeza de que todos nós, Deputados 
cruzeirenses, gostaríamos de estar aqui hoje, não fosse a formalidade 
da Assembléia Legislativa nas suas reuniões solenes, vestidos com a 
camisa do Cruzeiro, como sempre estivemos no Mineirão, gritando 
pelo nosso time e conseguindo inúmeras vitórias, não só ao longo do 
Campeonato Mineiro, da Copa Brasil , do Campeonato Brasileiro, mas 
através da história. Somos cruzeirenses de longa data. Freqüentamos 
o campo desde a época do Barro Preto, juntamente com nosso primo 
Gilvan de Pinho Tavares, que hoje é Presidente do Conselho 
Deliberativo. Naquele tempo era o Cruzeiro de Tostão, Dirceu Lopes, 
Zé Carlos, Piazza, Evaldo, que ali está, e tantos outros. Freqüentamos 
o Barro Preto e o Independência e agora freqüentamos o Mineirão. 
Sentimos que o Cruzeiro, ao longo do tempo, cresce cada vez mais. 
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Cresce porque tem uma diretoria que respeita sua torcida e 
estrutura o time. Agora nós, torcedores do Cruzeiro, sentimo-nos, 
mais que nunca, orgulhosos com o elenco de craques que temos e 
com a estrutura que o Cruzeiro possui. 

Com essa estrutura, montada, ao longo do tempo, pelos grandes 
Presidentes e Diretores que temos, mas principalmente agora, com 
essa dupla de Alvimar e Zezé Perrella, temos certeza de que a alegria 
vivida pela torcida celeste neste ano será repetida, certamente, na 
Taça Libertadores - viu , Cris, Gomes, Wendell , Zinho. Seremos 
tricampeões da Taça Libertadores, assim como somos bicampeões 
brasileiros. Teremos, certamente, outras alegrias. Vamos sonhar aqui 
desta tribuna. Chegaremos ao campeonato do mundo, ganharemos 
também em Tóquio, porque estrutura o Cruzeiro tem. Estaremos 
juntos, levando alegria ao povo brasileiro, principalmente ao povo 
mineiro. Já foi dito aqui pelos oradores que nos antecederam, e 
estamos ratificando estas palavras: o esporte, o futebol são 
fundamentais para o povo brasileiro, sofrido ao longo do tempo. 

Vocês, nos pés, na fibra , na personalidade, têm dado muito alegria 
aos mineiros e, em particular, aos cruzeirenses. Muito obrigado aos 
senhores. 

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, já contida a emoção 
inicial , poderia citar aqui - o que é de praxe numa oportunidade como 
essa - os inúmeros títulos do nosso glorioso Cruzeiro, as dezenas de 
títulos estaduais, o fato de ser um dos maiores campeões do Brasil 
em títulos internacionais, as nossas Copas do Brasil , os nossos 
campeonatos brasileiros, como já foi lembrado, em 1966 e agora esse 
grande Campeonato Brasileiro em 2003, mas limito-me a concluir 
dizendo que todas essas conquistas são fruto da paixão, do amor, da 
garra de toda uma torcida, de atletas fantásticos como esses que aqui 
vieram, orgulho para todo o Brasil. Seguramente, a exemplo do Zinho, 
grande campeão, esses grandes jovens estarão ao lado dele ainda 
dando inúmeras alegrias ao Brasil , trazendo as vitórias que o País 
realmente merece, porque faz do futebol uma forma de se expressar 
para o mundo, mostrando que somos não apenas o País do futebol , 
mas o da solidariedade, da paz e do compromisso com um mundo 
melhor. 

Deixo minhas palavras finais para a diretoria, que vem fazendo um 
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trabalho sério e mostrando que o futebol é seriedade, é 
competência, é empresa, sim, mas dirigida com amor e com 
dedicação. Parabéns, Zezé Perrella! Parabéns, Alvimar Perrella! 
Parabéns, César Masci! Parabéns, Dr. Furletti! Parabéns, cada um 
dos membros do conselho! Vocês são para nós referência de uma 
grande família unida. Isso é uma outra beleza do Cruzeiro. Trata-se de 
um time, um clube unido, que respeita e valoriza os seus dirigentes. 
Isso não ocorre somente agora na geração Perrella, mas vem de 
longa data. Vocês dão continuidade a isso com muita competência, 
pois são pessoas humildes, as quais conheço, como conheço seu pai , 
um homem fantástico, sério, assim como conheço sua família, por isso 
contei um pouquinho da minha vida, da minha infância e da minha 
ligação com esse clube, que alguns, equivocadamente, às vezes, 
querem dizer que é um clube de elite, isso ou aquilo. Coisíssima 
nenhuma! Somos um clube que tem história, ligado aos operários que 
construíram esta Capital. Não é apenas o Palestra Itália, é o clube dos 
mineiros, do povo simples, do povo que tem a mineiridade na alma e 
que sabe vibrar e respeitar os adversários. Brincamos com eles, sim, 
como brincam conosco, e os respeitamos. 

Fazemos desta, Sr. Presidente, uma homenagem de Minas Gerais, 
não apenas dos cruzeirenses - por isso ela está sendo na Assembléia 
Legislativa -, mas de todos os mineiros. Portanto, repito, trata-se de 
uma homenagem de Minas Gerais ao maior clube e ao melhor time 
deste Brasil. E viva o Cruzeiro! 

Exibição de Vídeo 
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem à exibição do 

vídeo produzido pelo Cruzeiro Esporte Clube. 
-Procede-se à exibição de vídeo. 

Palavras do Sr. José Perrella de Oliveira Costa 
Vereador César Masci; Alvimar de Oliveira Costa, querido 

Presidente; José Ramos de Araújo, nosso Vice-Presidente; Dr. Gilvan 
de Pinho Tavares; Evaldo Cruz, nosso inesquecível atleta; Carmine 
Furletti , nosso eterno Presidente; queridos amigos e companheiros, 
Deputados Rêmolo Aloise, Antônio Andrade e Domingos Sávio, 
destaco também a presença da Deputada e dos Deputados 
cruzeirenses, Vanessa Lucas, Gil Pereira, Pinduca Ferreira, 
Adalclever Lopes, Célio Moreira, Carlos Pimenta, Paulo Cesar, 
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Laudelino Augusto, Bonifácio Mourão, Weliton Prado, que estou 
conhecendo agora, cruzeirense apaixonado e sócio do clube; Zinho, 
nosso atleta e futuro Prefeito de Nova Iguaçu; o Wendell , criado nas 
escolinhas do Cruzeiro; nosso Cris, querido da torcida do Cruzeiro; 
outro jogador criado conosco é o nosso querido Gomes. Estão aqui 
também o Beneci, o Maluf, o Paulo Neri, o Alvimar Oliveira, enfim, 
conselheiros do Cruzeiro. É uma alegria imensurável estarmos nesta 
Casa. Conheci o que é ser parlamentar. Valorizamos muito a função 
do parlamentar quando passamos por essa experiência. Conheço os 
grandes cruzeirenses desta Casa. Os que citei são os que chamo de 
cruzeirenses corneteiros. Convivi com vários deles durante muitos 
anos. Vocês, que ainda não são sócios do Cruzeiro, comprem a cota 
do clube, para, quem sabe, serem conselheiros do clube. Venham 
participar mais de perto, porque paixão não lhes falta para participar 
mais diretamente da vida do clube. 

Este é um momento importante para nós. Há muitos anos 
perseguíamos esse título. Desde que assumi o Cruzeiro, em 1995, 
apoiado por César Masci, tínhamos o objetivo de continuar a história 
do clube, que é , sem dúvida, o maior do Brasil. Chamam-nos de clube 
de elite. O Cruzeiro foi fundado por serventes de pedreiro e padeiros 
italianos. Uma pesquisa recente atesta que 80% dos torcedores estão 
incluídos na faixa de até 1 salário mínimo. O povo é Cruzeiro; o resto 
é mídia. Nosso orgulho é grande porque vemos que conseguimos dar 
continuidade a esse trabalho de grandes Presidentes, como o César e 
o Furletti. Ficamos envaidecidos. Tornei-me cruzeirense por causa 
daquele grande time que foi campeão em 1966, com Evaldo, Tostão e 
Dirceu, na época em que os diretores eram Furletti e Felício Brant. 
Tornei-me cruzeirense naquela época, em São Gonçalo do Pará, 
como a maioria de vocês, interioranos que somos. Veio essa paixão. 
Quando assumi o Cruzeiro, tínhamos o compromisso de ajudar nosso 
clube a continuar crescendo. Alvimar está conosco desde 1995, 
quando assumimos o Cruzeiro, com essa competência que lhe é 
peculiar. Dizia que só aceitaria o desafio de continuar ajudando no 
comando do futebol porque nos faltava esse título de campeão 
brasileiro, que era uma verdadeira obsessão. Se fosse por pontos 
corridos, somente em nosso mandato seríamos tricampeões 
brasileiros. Teríamos conseguido a perseguida tríplice coroa no ano 
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2000, quando fomos campeões do Super Campeonato Mineiro, 
campeões da Copa do Brasil e fomos o time que mais pontuou. Mas, 
como não era por pontos corridos, ficou só em dois títulos. Digo que o 
Alvimar é um Presidente "pé-quente", porque ganhamos dois títulos 
por ano, e ele conseguiu ganhar três no primeiro ano como 
Presidente. É uma alegria. O Cruzeiro é isso aí. Digo sempre que o 
Cruzeiro só é o que é por causa dessa união entre conselheiros, 
diretoria e jogadores. Estão presentes nossos atletas, como 
testemunhas. O Cruzeiro não é somente um clube de futebol. 
Propomos informar o cidadão. Essa é a consciência que a política me 
deu, que não deveríamos cuidar somente de fabricar o jogador, mas 
criar condições para que o jogador estude. Hoje, até nosso roupeiro 
está-se preparando para o vestibular. Ficamos gratificados quando 
vemos que contribuímos para isso. No mais, é agradecer aos 
Deputados por esta deferência. Domingos, obrigado por suas 
palavras; obrigado, Toninho, Bonifácio, Carlinhos Pimenta. Tenho a 
certeza de que a maioria gostaria de fazer um aparte aqui para 
homenagear o Cruzeiro, porque sabemos dessa paixão. Mas o que 
posso lhes dizer é isso. A visão parlamentar ensinou-me muita coisa, 
ensinou-me a preocupar também com o social. Então, o Cruzeiro é 
isso aí. 

Por isso, convidamos os Deputados cruzeirenses que venham se 
somar a nós para que se consiga levar o barco. É difícil quando se 
perde. O César, o Furletti e o Alvimar sabem quantas noites mal 
dormidas já tivemos por um mau resultado. Felizmente, até nos maus 
resultados tivemos apoio da torcida, que nunca nos hostilizou. Isso 
nos deu a força e a certeza de que valia a pena continuar trabalhando. 

O Cruzeiro é uma louca paixão. Costumo dizer que o dirigente deve 
ter a paixão de todo torcedor, mas só podemos ser apaixonados no 
fim de semana, dia do jogo, porque durante a semana temos de agir 
com a razão. A razão não nos permite fazer tudo o que o cruzeirense 
gostaria que fizéssemos. Às vezes, temos de vender ou negociar um 
ídolo para manter outros compromissos. Temos conseguido fazer isso 
muito bem. 

Na verdade, o Cruzeiro transformou-se em grande grife 
internacional. Isso só foi possível graças aos verdadeiros donos do 
Cruzeiro, aqui representados por todos vocês. Um beijão para todos . 
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Obrigado pela homenagem. 

Palavras do Sr. Alvimar de Oliveira Costa 
Exmo. 1°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais, Deputado Rêmolo Aloise, representando o Exmo. Sr. 
Presidente da Casa, Deputado Mauri Torres; Sr. Diretor-
Superintendente de Futebol Profissional do Cruzeiro Esporte Clube, 
José Perrella de Oliveira Costa, para mim eterno Presidente do 
Cruzeiro Esporte Clube; Sr. Vice-Presidente do Cruzeiro Esporte 
Clube, José Ramos de Araújo ; Sr. Presidente do Conselho 
Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, meu grande amigo, Gilvan de 
Pinho Tavares; Sr. ex-Presidente do Cruzeiro, Carmine Furletti , Exmo. 
Sr. Vereador César Masci, representando o Exmo. Presidente da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte, Vereador Betinho Duarte; Exmo. 
Sr. Evaldo Cruz, representando o Secretário Municipal de Esporte, 
nosso querido Vanderley Eustáquio, o "Palhinha", Exmo. Sr. 1°-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e 
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado 
Antônio Andrade; e Exmo. Deputado Domingos Sávio, também autor 
do requerimento que deu origem a esta homenagem; boa noite, 
senhoras, senhores, conselheiros presentes, atletas do Cruzeiro, 
diretoria de futebol , Beneci Queirós, Paulo Neri, Gilmara e demais 
cruzeirenses presentes, é uma grande honra e orgulho receber esta 
homenagem. 

Esta homenagem que o Cruzeiro recebe hoje representa uma 
grande homenagem para a maioria dos brasileiros. Na verdade, o 
Cruzeiro possui praticamente dez milhões de torcedores em todo o 
Estado. Esta homenagem simboliza o trabalho que fizemos no dia-a-
dia, que, às vezes, é árduo, mas quando vem a recompensa e o 
reconhecimento, como nesta homenagem, enche-nos de satisfação 
contar com esses milhares de torcedores que temos espalhados pelo 
Estado e pelo Brasil. 

É um momento histórico na vida do clube. O Deputado Domingos 
Sávio foi muito feliz quando disse que a tríplice coroa é um título que 
foi conquistado pela primeira vez. O campeonato Mineiro também é 
um título oficial da CBF, assim como a Copa do Brasil e o 
Campeonato Brasileiro. Dificilmente outra equipe do futebol nacional 
conquistará todos esses títulos novamente. Pode ser que aconteça no 
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ano que vem, mas também pode demorar 1 O, 50 ou 100 anos 
para acontecer de novo. Por isso trata-se de um momento histórico na 
vida de todos nós, que amamos essa instituição. 

Minha mensagem é de agradecimento e de reconhecimento a esta 
Casa. Hoje tivemos a honra de ser convidados pelo nosso Governador 
Aécio Neves, o mais ilustre cruzeirense do Estado, para ir ao Palácio. 
Agora temos a grata satisfação de ser recebidos nesta Casa 
Legislativa. Portanto, agradeço aos nobres Deputados. Não citei os 
nomes dos cruzeirenses, e pode ser que haja também algum 
atleticano aqui , mas o que desejo a todos vocês, uma vez que estão 
sendo submetidos à avaliação periódica do eleitor, é que sejam 
reeleitos. O dirigente esportivo também é avaliado por seu 
desempenho. Primeiro, ele é avaliado pelo torcedor; depois, pelo 
associado e, por fim, pelo Conselho Deliberativo. Espero que, no ano 
que vem , eu esteja novamente aqui , representando o Cruzeiro, para 
receber mais uma honraria pela conquista de mais um título 
importante. Meus sinceros agradecimentos e boa noite a todos. 

Apresentação Musical 
O locutor - Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos a 

apresentação do "Hino da Conquista de 1966", letra e música de 
Mauro Saraiva, e o "Hino da Tríplice Coroa", letra e música de Daniel 
Godoy e Walmir Leporatti , que serão interpretados pela Banda Os 
Godoys, composta por Daniel , violão e voz; Tick, violão e voz; 
Henrique, voz e percussão; Walmir, teclados e voz; Tiago, 
contrabaixo; Neném, bateria; e Arnaldo, vocal e percussão, que 
também é o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

- Procede-se à execução dos hinos. 
Entrega de Placas 

O locutor - Em uma homenagem da Assembléia Legislativa às 
brilhantes conquistas do ano de 2003 pelo Cruzeiro Esporte Clube, o 
Sr. Presidente desta solenidade, Deputado Rêmolo Aloise, fará a 
entrega de placa comemorativa ao Presidente do Cruzeiro Esporte 
Clube, Alvimar de Oliveira Costa, com o seguinte teor: "Desde 1921, o 
Cruzeiro Esporte Clube, na época Palestra Itália, representa, para 
Minas Gerais e para o povo mineiro, um símbolo de vitórias e 
sucessos. Especialmente hoje, quando o Cruzeiro desponta como o 
único time no País a vencer, em um mesmo ano, o Campeonato 
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Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A 
homenagem do Legislativo Estadual ao Cruzeiro Esporte Clube pela 
conquista da Tríplice Coroa e por proporcionar à sua torcida tantas 
alegrias e comemorações. Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2003.". 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os Deputados Antôn io 
Andrade e Domingos Sávio a fazer a entrega da placa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - A Assembléia Legislativa, por intermédio do Deputado 

Bonifácio Mourão, fará a entrega de placa comemorativa ao Sr. José 
Perrella de Oliveira Costa, Diretor-Superintendente de Futebol 
Profissional do Cruzeiro Esporte Clube, com os dizeres: "O Cruzeiro 
Esporte Clube representa para o povo mineiro um símbolo de vitórias 
e sucessos. Especialmente neste ano, quando o time venceu o 
Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. 
Mas essas conquistas só foram possíveis graças ao profissionalismo e 
à competência de toda a equipe. A homenagem do Legislativo 
Estadual ao Diretor-Superintendente de Futebol Profissional do 
Cruzeiro, José Perrella de Oliveira Costa. Belo Horizonte, 11 de 
dezembro de 2003.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
O locutor - A Assembléia Legislativa tem a honra de homenagear a 

comissão técnica do Cruzeiro Esporte Clube, passando às mãos do 
Sr. José Ramos de Araújo, Vice-Presidente do Clube, placa 
comemorativa com os dizeres: "O Cruzeiro Esporte Clube representa 
para o povo mineiro um símbolo de vitórias e sucessos. 
Especialmente neste ano, quando o time venceu o Campeonato 
Estadual, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas essas 
conquistas só foram possíveis graças ao profissionalismo e à 
competência de toda a equipe. A homenagem do Legislativo Estadual 
ao treinador Wanderley Luxemburgo e aos demais membros da 
comissão técnica. Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2003." 
Convidamos o Deputado Célio Moreira para fazer a entrega da placa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Entrega de Medalhas 

O locutor - A Assembléia Legislativa passa a homenagear os atletas 
campeões pelo Cruzeiro Esporte Clube com a Medalha do Mérito 
Legislativo . 
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Criada em abril de 1982, a Ordem do Mérito Legislativo é 

conferida aos cidadãos que, por suas realizações e seu mérito, 
tenham-se tornado merecedores do especial reconhecimento da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Convidamos a 
comparecer ao local da condecoração os atletas Cris, Gomes, 
Wendell e Zinho. Para a condecoração, solicitamos a presença dos 
Deputados Paulo Cesar, Gil Pereira, Doutor Viana e Carlos Pimenta. 

- Procede-se à entrega de medalhas. 
Palavras do Sr. Presidente 

Sr. Presidente do Cruzeiro Esporte Clube, Alvimar de Oliveira Costa; 
Sr. Diretor-Superintendente de Futebol Profissional do Cruzeiro 
Esporte Clube, José Perrella de Oliveira Costa; Sr. Vice-Presidente do 
Cruzeiro Esporte Clube, José Ramos de Araújo; Sr. Presidente do 
Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, Gilvan de Pinho 
Tavares; Sr. Presidente do Cruzeiro, Carmine Furletti ; Exmo. Sr. 
Vereador César Masci, representando o Exmo. Presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, Vereador Betinho' Duarte; Exmo. Sr. 
Evaldo Cruz, representando o Secretário Municipal de Esporte, 
Vanderley Eustáquio; Exmos. Deputados Domingos Sávio e Antônio 
Andrade, autores deste requerimento , Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, minha senhoras e meus senhores. Campeão Brasileiro, 
Mineiro e da Copa do Brasil , o Cruzeiro Esporte Clube, ao colocar em 
evidência o futebol e o esporte do Estado, torna-se merecedor da 
homenagem da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, realizada a 
requerimento dos Deputados Domingos Sávio e Antônio Andrade, 1°-
Secretário desta Casa. 

O horizonte deste final de ano colore-se de azul , propagando a 
alegria e o orgulho de ser mineiro. O triunfo cruzeirense é, sem 
dúvida, um prenúncio da volta de Minas à sua posição de liderança 
nacional. 

Para ser três vezes o melhor, é preciso estar bem preparado, e isso 
foi demonstrado por um clube que montou uma invejável estrutura 
cuidando, em todos os detalhes, das estratégias que culminaram com 
a consagração nos estádios. 

Presente para Minas da colônia italiana, o nosso antigo Palestra, 
criado há oito décadas, construiu uma história de glórias, vencedor da 
lendária Taça Brasil de 1966 e deixando-nos saudades da equipe 
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comandada pelo inesquecível Tostão. Também por duas vezes o 
time celeste trouxe-nos a Copa Libertadores da América. 

O modelo de organização, planejamento e eficiência, mérito de sua 
direção, junta-se ao apoio solidário e apaixonado de sua imensa 
torcida. O torcedor é o sustentáculo de seu time, com sua energia e 
seu calor. 

Esse feito único na história do futebol brasileiro deve ser, além de 
louvado, tomado como exemplo. 

Minas Gerais, forte em todos os outros aspectos, revitaliza , 
retomando o desenvolvimento econômico e social. Que seja essa, no 
bojo da grande e memorável festa , a melhor seqüência ao gesto de 
nossos heróis cruzeirenses. O nosso muito obrigado! 

Encerramento 
O Sr. Presidente- A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e demais convidados pela honrosa presença, e, cumprido 
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as 
Deputadas e os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 
12, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL 
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO No 55/2003, EM 21 /10/2003 
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Antônio Carlos Andrada e Alberto Bejani e a Deputada Jô Moraes, 
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o 
Deputado Miguel Martini. Havendo número regimental , o Presidente, 
Deputado Antônio Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer 
para o 1 o turno. 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, no 1 o turno, o parecer que conclui pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo no 1. 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, 16 de dezembro de 2003. 
Leonardo Moreira, Presidente - Rogério Correia - Sargento 

Rodrigues. 
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA 

EXPANSÃO DO METRÔ, EM 3/12/2003 
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Célio Moreira, lvair Nogueira e Fábio Avelar, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Maria Olívia e o 
Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Célio Moreira, 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 discutir e votar proposições da 
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: 
ofício do Sr. Fernando Durão Schleder, Chefe de Gabinete da CBTU, 
publicado no "Diário do Legislativo" de 27/11 /2003, e fax do Sr. Marco 
Aurélio Caldeira, encaminhando relação dos profissionais que 
inspecionaram as obras da Estação Barreiro do BHBUS. Passa-se à 
2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Passa-se à 
38 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Célio Moreira, em que solicita que os 
Deputados da Comissão acompanhem o Sr. Olívio Dutra, Ministro das 
Cidades, na visita que fará às obras do metrô de Belo Horizonte no dia 
9/12/2003 e participem do encontro a ser realizado na Sociedade 
Mineira de Engenheiros. 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, 15 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente- Gustavo Valadares- lvair Nogueira. 

ATA DA 31 8 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, EM 
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9/12/2003 

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Célio Moreira, Djalma Diniz, Adalclever Lopes, Gil Pereira e Laudelino 
Augusto, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Laudelino Augusto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar 
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da 
Comissão. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 629/2003 no 2° turno, na 
forma do vencido no 1 o turno (relator: Deputado Laudelino Augusto, 
em virtude de redistribuição). Os pareceres sobre os Projetos de Lei 
n°s 175 e 1 .130/2003, no 1 o turno, deixam de ser apreciados em 
virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, 
Deputados Adalclever Lopes e Gil Pereira. Os Projetos de Lei n°s 854 
e 1.059/2003 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do 
Deputado Djalma Diniz, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2a Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a 
votação é aprovado o Requerimento n° 2.005/2003. Passa-se à 3a 
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja 
pedida ao Diretor-Presidente da COMIG cópia integral do contrato 
para execução de obras no Parque de Exposições da Gameleira -
EXPOMINAS. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes - Laudelino Augusto -

Lúcia Pacífico. 
ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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SEGURANÇA PÚBLICA, EM 11 /12/2003 

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sargento Rodrigues, Zé Maia e Biel Rocha, 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 Zé Maia, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apurar denúncias de perseguição sofrida por 
policiais militares de Unaf e registra a ausência dos convidados. 
Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é 
aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que 
solicita sejam ouvidos o Capitão Tarcfsio Evangelista Maia, a 3°-
Sargento Ângela Santana Alves Maia, o 1 °-Sargento Benedito 
Otaciano Soares e o Ten.-Cel. Evandro Jaques Mendonça, 
Comandante do 28° Batalhão de Polícia Militar de Unaí, para tratarem 
de perseguições sofridas por policiais militares desse municfpio. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Sargento Rodrigues, Presidente - Alberto Bejani - Leonardo Moreira 

- Biel Rocha. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO, EM 11/12/2003 
Às 9h44min , comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

João Bittar e Paulo Cesar, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Célio Moreira e Fábio Avelar. 
Havendo número regimental , o Presidente, Deputado João Bittar, 
declara aberta a reunião e, com base no inciso 111 do art. 120 do 
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e 
solicita aos Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência 
informa que a reunião se destina a receber o relatório do Seminário 
Legislativo Regiões Metropolitanas. Registra-se a presença dos Srs. 
Stefano Rodrigues de Pinho Tavares, Assessor da AMBEL; Adir José 
de Freitas, representante da Associação dos Ex-Alunos da EEUFMG; 
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Maria das Graças Brant, do Gabinete do Prefeito, representando o 
Sr. Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino, Prefeito Municipal de 
lpatinga e Presidente da AMEVALE; Gustavo Gomes Machado, 
Diretor de Programas e Projetos Metropolitanos da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando o Sr. 
Fernando Antônio de Castro, Superintendente de Assuntos 
Metropolitanos da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana; e José Nelson de Almeida Machado, Diretor Nacional da 
ASES, os quais são convidados a tomar assento à mesa. A 
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, autor do 
requerimento que deu origem a esse seminário; logo após, passa a 
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os 
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Paulo Cesar, Presidente - Cecília Ferramenta - Roberto Ramos. 

ATA DA 31a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, EM 11 /12/2003 
Às 11 h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 

Ermano Batista, Jayro Lessa, Chico Simões, Doutor Viana, José 
Henrique, Mauro Lobo e Sebastião Helvécio, membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes, também, o Deputado Antônio Júlio e a 
Deputada Vanessa Lucas. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e comunica o recebimento dos ofícios dos Srs. 
José Júlio Coelho Pallone, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da 
Caixa Econômica Federal, publicado no "Diário do Legislativo" de 
27/11/2993; Tarcísio Augusto Viana, publicado no "Diário do 
Legislativo" de 4/12/2003; Fuad Noman, Secretário da Fazenda, Luci 
Rodrigues Espechit, Chefe de Divisão de Suporte Operacional do 
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INCRA-MG, e Sandra Silvestrini , Presidente do SERJUSMIG, 
publicados no "Diário do Legislativo" de 6/12/2003. O Presidente 
acusa o recebimento das seguintes proposições e comunica que 
designou para relatá-las citado a seguir: Projetos de Lei n°s 296 e 
935/2003, no 2° turno (Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os 
Projetos de Lei n°s 850 e 1.037/2003 são retirados da pauta, por não 
cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2° 
turno, na forma do vencido no 1 o turno, dos Projetos de Lei n°S 
540/2003 (relator: Deputado Doutor Viana) e 607/2003 (relator: 
Ermano Batista) ; e pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei 
n°s 1.080/2003 na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado José 
Henrique), com voto contrário do Deputado Chico Simões; 998/2003 
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.293/2003 (relator: Deputado 
Mauro Lobo); 1.081/2003 na forma do Substitutivo n° 1 e pela rejeição 
das Emendas n°s 4 a 14 e 16 a 21 , com a aprovação da Emenda n°15 
e apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda no 7, da Subemenda no 
1 à Emenda n° 19 e a Emenda n° 22 (relator: Deputado Doutor Viana) . 
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado José Henrique, 
sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 
1 .026/2003, que conclui pela rejeição das Emendas n°s 2, 3, 4 e 6 e 
pela aprovação da Emenda no 7, o Deputado Chico Simões solicita 
votação destacada das Emendas n°s 4, 5 e 6. Submetidas a votação, 
cada uma por sua vez, é mantida a rejeição das Emendas n°s 4 e 6 e 
é aprovada a Emenda no 5. É aprovada a nova redação, que conclui 
pela aprovação da Emenda no 5 e pela rejeição das Emendas n°S 2, 3, 
4 e 6, apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Emenda no 7 
ao Projeto de Lei no 1.026/2003 (relator: Deputado José Henrique). O 
parecer, no 1 o turno, sobre o Projeto de Lei no 1 .239/2003 deixa de ser 
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, 
Deputado José Henrique. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, às 
1 Oh 30m in do dia 16/12/2003, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio - Chico Simões -

Mauro Lobo - Doutor Viana - José Henrique. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 947/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise, do Deputado André Quintão, objetiva 
declarar de utilidade pública a Fundação Fé e Alegria do Brasil , com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão 
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade é filiada à Federação Internacional Fé e Alegria. É 

um movimento de educação popular integral e de assistência social , 
cuja ação se dirige aos setores empobrecidos, principalmente a 
crianças e jovens, como também a grupos discriminados por razões 
étnicas e culturais. Para tanto, provoca o envolvimento de pessoas, 
grupos e instituições em torno do desafio de construir um projeto de 
transformação da sociedade. 

Com o propósito de contribuir para a elaboração de políticas 
públicas que assegurem de forma democrática a eqüidade e a justiça 
social, vem reunindo esforços para articular suas ações com as de 
outras instituições sociais, públicas e privadas. 

Em virtude do alcance de suas obras, ela se torna merecedora do 
título declaratório de utilidade pública. 

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

947/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 969/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Romaria -, com sede nesse 
município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 1 03, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Romaria vem prestando importantes serviços de 

assistência social à coletividade e, conforme indica a própria 
denominação, está voltada para a promoção e integração do 
excepcional na sociedade, seja criando estabelecimentos de ensino 
especializado, seja esclarecendo, orientando e auxiliando os pais e 
amigos no relacionamento com ele. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

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

969/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.057/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, a proposição em tela 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação dos 
Deficientes de Carmo do Paranaíba - ADECAP -, com sede no 
Município de Carmo do Paranaíba. 

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

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
De acordo com o seu estatuto, a referida Associação é uma 

entidade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo precípuo é dotar os 
deficientes de representatividade jurídica em defesa de seus direitos 
sociais e profissionais perante o poder público, a iniciativa privada e 
os diversos setores da sociedade. 

Com efeito, ela promove a integração social dessas pessoas, 
proporcionando-lhes lazer, incentivando a prática esportiva e 
oferecendo-lhes, dentro de suas possibilidades, opções de trabalho. 

Dada a importância social de suas ações, entendemos justo e 
oportuno seja concedida à entidade a pretendida honraria, como 
reconhecimento dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade 
de vida de seus associados. 

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

1.057/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.178/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Cecília Ferramenta, a proposição em tela 
tem por escopo seja declarada de utilidade pública a Creche 
Comunitária Mãe Querida, com sede no Município de lpatinga. 

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

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada em 1992, no Município de lpatinga, a Creche Comunitária 

Mãe Querida é uma entidade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, cuja finalidade precípua é acolher gratuitamente crianças 
carentes, com até seis anos, em regime pré-escolar, assegurando-
lhes, além da educação, saúde, alimentação, esporte, cultura, lazer, 
dignidade, respeito e convivência comunitária. 
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Tendo em vista a relevância desses objetivos, consideramos 

oportuno conceder-lhe a pretendida honraria, como reconhecimento 
dos seus esforços em prol da melhoria da qualidade de vida. 

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

1.178/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Elmiro Nascimento, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.179/2003 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Doutor Ronaldo, o projeto de lei em 
questão pretende declarar de utilidade pública o Núcleo de Voluntários 
na Prevenção e Combate ao Câncer de Sete Lagoas, com sede 
naquele município. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou, preliminarmente, concluindo por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, vindo agora a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundado em 10/7/84, o Núcleo de Voluntários na Prevenção e 

Combate ao Câncer de Sete Lagoas é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, de caráter assistencial , que se vem destacando nas ações 
de prevenção e combate ao câncer, orientando e assistindo os 
pacientes. 

Inserem-se, entre outras, nas suas atividades, campanhas 
comunitárias de doação, com o intuito de levantar recursos para 
subsidiar a execução dos seus projetos assistenciais, que incluem o 
encaminhamento hospitalar desses pacientes a Belo Horizonte. 

Na busca do cumprimento de seus objetivos estatutários, conta com 
a participação e a colaboração de toda a comunidade, além de 
procurar estabelecer parcerias com outras entidades congêneres e 
organismos governamentais, de forma a atualizar permanentemente 
suas diretrizes, como também captar recursos. 

Pelo que foi apresentado e confirmado pelos autos do processo, 
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consideramos ser merecida a concessão à referida entidade do 
tftulo declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
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Pela exposição de motivos, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei no 1 .179/2003. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Neider Moreira, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.181/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Helvécio, pretende 
seja declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores dos 
Bairros Pau Lavrado, Vista Alegre e Boanerges Cariélo, com sede no 
Município de São Vicente de Minas. 

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem, agora, a matéria a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 1 03, I, "a', 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em análise vem cumprindo suas finalidades estatutárias, 

prestando relevantes serviços às comunidades dos Bairros Pau 
Lavrado, Boanerges Cariélo e Vista Alegre, localizados no perímetro 
urbano de São Vicente de Minas. 

A Associação desenvolve trabalhos solidários e presta serviços 
assistenciais à população carente, garantindo-lhe condições dignas de 
vida. 

Conclusão 
Considerando o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 1 .181 /2003 com a Emenda n° 1 , apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.189/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
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Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Fábio Avelar, objetiva declarar 
de utilidade pública a Associação Anjos da Dança - ANDA -, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

Após sua publicação, a matéria foi examinada preliminarmente pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, 
constitucional e legal. Vem a proposição agora a este colegiado para 
deliberação conclusiva, com base no art. 103, I, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Trata-se a Associação Anjos da Dança de entidade civil sem fins 

lucrativos, que busca desenvolver um importante trabalho na área 
artístico-cultural, de recreação e lazer, com ênfase na arte da dança, 
voltado às pessoas da terceira idade, com o objetivo de contribuir para 
melhorar a sua qualidade de vida. Importante ressaltar, entre outras 
atividades, a de proporcionar-lhes, gratuitamente, bailes e eventos 
sociais em asilos e casas de repouso. 

Saliente-se, por oportuno, que, desde o início de seu funcionamento, 
diretoria e os conselheiros não têm sido remunerados pelo exercício 
de suas funções. 

Pelo exposto, consideramos a instituição plenamente habilitada a 
receber o título de utilidade pública. 

Conclusão 
Levando-se em consideração a exposição de motivos, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei no 1 .189/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.192/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 
Bela Vista, com sede no Município de Canápolis. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a 
matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, na forma apresentada. 
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Dando continuação à tramitação, compete agora a este órgão 

colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada Associação, fundada em 18/10/89, possui como finalidade: 

estimular, orientar e coordenar os moradores do Bairro Bela Vista para 
que exijam da administração pública a execução e o aprimoramento 
de serviços da sua competência na área de segurança pública, 
saneamento, infra-estrutura urbana e outros que impliquem a 
preservação da melhor qualidade de vida do cidadão. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a 
coletividade, consideramos a entidade merecedora do título 
declaratório de utilidade pública que lhe está sendo proposto. 

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

1.192/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
André Quintão, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
1.196/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Leonardo Moreira, por meio do Projeto de Lei n° 
1 .196/2003, pretende seja declarado de utilidade pública o Abrigo São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro Fino. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Abrigo São Vicente de Paulo, de Ouro Fino, tem por finalidade 

abrigar idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência 
material e espiritual , como alimentação, vestuário, medicamento, 
assistência médico-odontológica e apoio moral e psicológico, além de 
ensino religioso. Na prática dessas atividades, a referida instituição 
não faz distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político, religioso 
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Conclusão 
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.196/2003. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Marília Campos, relatora. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 
1.197/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em questão 
pretende declarar de utilidade pública a Associação Nacional de 
Assistência Judiciária - Rede SOS Racismo -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

O projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, 
que o analisou preliminarmente, concluindo p'or sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e vem a esta Comissão para 
deliberação conclusiva, conforme estabelece o art . . 1 03, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Fundada em janeiro de 2000, a Associação Nacional de Assistência 

Judiciária - Rede SOS Racismo - é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, apartidária, constituída por prazo indeterminado, cujos atos 
são regidos pelos princípios da impessoalidade, moralidade e 
eficiência. Merecem destaque suas iniciativas para promover a 
cidadania e o acesso da população, em particular dos mais carentes, 
aos direitos positivados pela ordem jurídica. 

Suas principais metas são: orientar gratuitamente a população em 
questões legais, visando a esclarecê-la e a combater a 
desinformação; promover a ética, a paz, os direitos humanos 
prevalentes na democracia e outros valores universais; elaborar 
estudos e pesquisas para o desenvolvimento de ações alternativas na 
produção e na divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 
científicos correlatos ao estabelecimento dos direitos humanos; 
combater a discriminação racial, religiosa, sexual e ideológica; 
fomentar atividades de interesse público, mediante celebração de 
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termos de parceria com entidades públicas e privadas, 
objetivando coleta, análise, processamento e divulgação de dados 
relativos a delitos relacionados à violação policial, corrupção nas 
esferas governamentais e crimes que atentem contra o interesse da 
coletividade; incentivar ações voluntárias que visem a minimizar a 
discriminação das minorias. 

Tendo em vista a relevância do trabalho realizado pela instituição, 
pode-se considerar perfeitamente habilitada a receber o título de 
utilidade pública. 

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

1.197/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Biel Rocha, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI No 
1.198/2003 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei 
em epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Poté -, com sede nesse 
município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103, I, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Poté, fundada em 21 /7/99, desenvolve atividades 

essencialmente de caráter assistencial e, conforme indica a própria 
denominação, está voltada para a promoção e integração do 
excepcional na sociedade, seja criando estabelecimentos de ensino 
especializado, seja esclarecendo, orientando e auxiliando os pais e 
amigos no relacionamento com ele. 

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de 
utilidade pública. 

Conclusão 
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Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1.198/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, relator. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 850/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em 
epígrafe altera o art. 1 o da Lei no 13.722, de 20/1 0/2000, que dispõe 
sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de 
pensionistas do Estado. 

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

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou seu 
parecer pela aprovação, com essa emenda e com as Emendas n°s 2 e 
3, que propôs. 

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

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo possibilitar que os 

militares, os servidores públicos, ativos e inativos, e os pensionistas 
das administrações direta e indireta do Estado possam optar por 
receber seus vencimentos integrais, remuneração, proventos e 
pensões por intermédio, também, de cooperativas de crédito rural e 
outras cooperativas de crédito às quais sejam filiados. 

A Lei no 13.722, de 2000, que o projeto em tela pretende alterar, 
estatui, em linhas gerais, que os servidores do Estado poderão optar 
por receber, mediante requerimento formal do interessado, sua 
remuneração por intermédio de cooperativa de economia e crédito 
mútuo, constituída de acordo com a Lei Federal no 5.764, de 16/12/71 , 
à qual sejam filiados, ou de instituição bancária que integre o sistema 
financeiro nacional. 

A primeira cooperativa foi criada em 1844, na primeira grande crise 
após a Revolução Industrial, durante o liberalismo inglês, por 28 
tecelões, em Rochdale, na Inglaterra. Ela serviu de modelo às outras 
que se seguiram e hoje fazem parte do conhecimento humano. 

L------0------J 



1353 
Preliminarmente, vale constatar, nos termos da referida lei 

federal , que celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas 
que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços 
para o exercício de uma atividade econômica, e que cooperativas são 
sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 
serviços aos associados. O art. 5° desse diploma legal estabelece que 
as sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer 
gênero de serviço, operação ou atividade, assegurando-se-lhes o 
direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão 
"cooperativa" em sua denominação, sendo-lhes vedado o uso da 
expressão "Banco". 

Por sua vez, cooperativa de economia e crédito mútuo é uma 
espécie de cooperativa decorrente da união de pessoas que possuem 
entre si um vínculo comum, ou que trabalham numa mesma empresa 
ou grupo de empresas, e que mensalmente contribuem com uma 
quantia para formar um capital conjunto que vai permitir se ajudarem 
financeiramente uns aos outros. Elas são autorizadas a funcionar e 
são fiscalizadas pelo Banco Central e, diferentemente dos Bancos, 
não têm como objetivo o lucro, e sim auxiliar os cooperados. Nos 
termos do art. 103 da Lei n° 5.764, essas cooperativas estão 
subordinadas, na parte normativa, às normas baixadas pelo Conselho 
Monetário Nacional. Os participantes de uma cooperativa são ao 
mesmo tempo sócios e clientes. Elas prestam os serviços como 
qualquer Banco: seus associados podem ter talão de cheques, 
depositar e sacar dinheiro, fazer empréstimos, pagar contas de água, 
luz e telefone, fazer seguros, planos de saúde, etc. Os custos dos 
serviços são normalmente mais baratos que nos Bancos, assim como 
as taxas para empréstimos e aplicações são, também, mais 
favoráveis. No final do exercício, os associados recebem os retornos 
das sobras. 

A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que, em face da 
Resolução no 3.1 06, de 25/6/2003, do Banco Central , que tem por 
objetivo aprovar o regulamento que disciplina a constituição, a 
autorização para funcionamento e as alterações estatutárias, bem 
como o cancelamento da autorização para funcionamento de 
cooperativas de crédito, a área de atuação dessas cooperativas 
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poderá ser ampliada, de tal forma que uma cooperativa de crédito 
constituída para exercer atividades da área rural pode incluir outra 
atividade de natureza industrial ou comercial , por exemplo, e vice-
versa, desde que sejam atendidos todos os requisitos estabelecidos 
no regulamento. Até o advento dessa resolução, as cooperativas de 
crédito rural somente podiam praticar operações com pessoas 
jurídicas associadas, que exercessem exclusivamente atividades 
agrícolas, pecuárias ou extrativas na área de atuação da cooperativa. 
Com essa resolução, o serviço, a operação ou a atividade adotada por 
uma cooperativa de crédito não é mais um direito seu exclusivo. 
Assim, o termo "cooperativa de crédito" abrange qualquer cooperativa 
dessa natureza financeira, incluindo as "cooperativas de crédito rural". 
Destarte, aquela douta Comissão aproveitou a oportunidade para 
simplesmente adequar a proposição em tela à legislação atual, sem 
alteração de conteúdo, apresentando-lhe a Emenda n° 1, por nós 
acolhida, que estabelece que os servidores poderão receber sua 
remuneração por intermédio de "cooperativa de crédito" em vez de 
"cooperativa de economia e crédito mútuo". 

Por sua vez, a Comissão de Administração Pública apresentou as 
Emendas n°s 2 e 3, que, por entendermos oportunas e convenientes, 
acolhemos. 

A Emenda no 2 tem por objetivo apenas adequar a matéria à 
Emenda à Constituição no 40, de 29/5/2003, que altera o art. 192 da 
Carta Magna. Vale ressaltar que, com essa emenda à Constituição, o 
sistema financeiro nacional passa a abranger, também, as 
cooperativas de crédito. A Emenda o 2 não traz alteração de conteúdo. 

A Emenda n° 3 possibilita à administração pública, em razão de 
interesse público devidamente justificado e observadas as normas 
relativas ao procedimento licitatório e os contratos firmados, deixar de 
atender a requerimento para o recebimento dos benefícios em 
determinada instituição financeira. 

Entendemos que o projeto em pauta, com os aperfeiçoamentos 
recebidos, não apresenta repercussão financeira significativa, não 
encontrando óbice do ponto de vista financeiro orçamentário nem 
quanto à observância da Lei Complementar Federal no 101 , de 
4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Na verdade, de acordo com a legislação existente, se cada um dos 
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inúmeros beneficiários viesse, mediante requerimento , a exercer o 
seu direito de escolher, dentro de milhares, a instituição financeira, 
Banco ou cooperativa de crédito por meio da qual deseja receber seus 
vencimentos, remuneração, proventos ou pensão, chegaríamos a uma 
situação de verdadeiro caos, com o processamento de incontáveis 
folhas de pagamento. 

A proposição assim aperfeiçoada prima pelo bom-senso. O servidor 
poderá receber por diversas instituições financeiras, incluindo 
cooperativas de crédito , mas dentro do limite da razoabilidade, 
baseado no interesse público devidamente justificado. 

Ao simplificar o processo de pagamento, em tese, a matéria poderia 
vir a ter, até mesmo, um impacto positivo nas finanças públicas, pela 
redução dos custos administrativos correspondentes. 

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar o projeto. 
Nada mais natural e justo que o próprio vencimento do servidor ou 
pensionista possa ser depositado na cooperativa à qual ele é filiado e 
que a ele mesmo pertence, e não a um Banco de terceiros. Eventuais 
lucros apurados no final do exercício, que os cooperados conceituam 
como sobras, são rateados e retornam para o próprio servidor, e não 
para estranhos, o que pode colaborar para amenizar a precária 
situação financeira e de vencimentos da grande maioria do 
funcionalismo. Nós não podemos deixar de dar o nosso apoio e 
incentivo àqueles que lutam valorosamente por essa nobre causa. A 
própria Constituição do Estado estatui , em seu art. 233, inciso VI , que 
o Estado adotará instrumentos para apoio ao associativismo e 
estímulo à organização da atividade econômica em cooperativas, 
mediante tratamento jurídico diferenciado. Ademais, o art. 235 dessa 
Carta estabelece que fica criado fundo destinado ao fomento e ao 
desenvolvimento socioeconômico do Estado, voltado para as 
cooperativas. Ora, se o próprio poder constituinte originário traçou 
esses princípios e essas diretrizes, conferindo importância ao 
cooperativismo, cumpre a nós, legisladores ordinários, dar passos 
para sua concretização. As cooperativas têm como princípio o amor 
ao próximo e a colaboração, apresentando, conforme amplamente 
justificado nesta peça opinativa, relevante função social, sendo, 
portanto, merecedoras do nosso apoio. Para consubstaciar essa idéia, 
apresentamos a Subemenda no 1 à Emenda no 3, apresentada na 
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conclusão deste parecer. 

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

Projeto de Lei n° 850/2003 com a Emenda no 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 2 , da Comissão de 
Administração Pública, e com a Subemenda n° 1 à Emenda no 3, a 
seguir apresentada. Com a aprovação da Subemenda no 1 à Emenda 
n° 3, fica prejudicada a Emenda n° 3. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 3 
Acrescente-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2 o - O art. 1 o da Lei no 13.722, de 20 de outubro de 2000, fica 

acrescido do seguinte§ 2°, passando o seu parágrafo único a §1 °: 
'Art. 1° - ... 
§ 2° - Em razão de interesse público devidamente justificado, a 

administração pública poderá, observadas as normas relativas ao 
procedimento licitatório e os contratos firmados, deixar de conceder a 
opção a que se refere este artigo, exceto na hipótese de opção pela 
cooperativa de crédito.'.". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Dinis Pinheiro -

Sebastião Helvécio - Doutor Viana - José Henrique - Chico Simões. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.239/2003 

(nova redação nos termos do Art. 138 do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

altera as Leis n°s 11 .394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem 
sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

A requerimento do Colégio de Líderes, foi atribuído ao projeto o 
regime de urgência. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, e a Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial opinou pela sua aprovação. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 1 02, inciso VIl , do Regimento Interno. 

Durante a discussão, foi apresentada sugestão de emenda pelo 
Deputado Chico Simões, a qual, aprovada por esta Comissão, foi 
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incorporada a este parecer. 

Fundamentação 
O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba tem como objetivos 

a promoção da melhoria das condições socioeconômicas da região de 
abrangência do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, a expansão 
de suas fronteiras agrícolas e a elevação de seus índices de 
produtividade por meio do desenvolvimento da irrigação. Foi criado 
pela Lei no 11 .394, de 1994, alterada pela Lei no 12.366, de 1996. 

O projeto consolida a legislação existente e revoga as leis 
anteriores. Conforme exposição de motivos enviada pelo Governador, 
as alterações propostas visam atrair investidores, em outras 
atividades fundamentais, para a continuidade e o sucesso do Projeto 
Jaíba. 

As modificações objetivam o aprimoramento do Fundo e, 
conseqüentemente, a geração de emprego e de renda em toda a 
região do Norte de Minas. O projeto inova a legislação vigente, com a 
permissão da aplicação de recursos do Fundo em atividades e 
projetos de melhoria e conservação ambiental e com a inclusão, entre 
os beneficiários dos programas de financiamento, de empresas 
industriais, comerciais e de serviços que estejam localizadas no 
território mineiro, fora do Distrito Agroindustrial do Jaíba, mas que 
tenham vinculação direta com os produtores rurais do Projeto. 

As medidas propostas, além de possibilitarem a transferência de 
recursos ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - e à Fundação Rural 
Mineira - RURALMINAS - para a implantação de áreas de 
preservação ambiental, possibilitam a atração de novos investidores 
para a região e criam condições para facilitar o escoamento da 
produção agrícola, além de conferirem maior agilidade à 
operacionalização do Fundo. 

Estão consignados no orçamento para 2003 recursos no valor de 
R$26.500.000,00 destinados ao Fundo, e a proposta orçamentária 
para 2004 destina R$22.950.000,00 para investimentos em irrigação. 

O projeto não cria novas despesas para o erário, e as mudanças 
que propõe poderão aumentar a arrecadação tributária do Estado, em 
conseqüência do crescimento econômico da região. 

Com o objetivo de regularizar a situação da área de 30.000ha 
utilizada pelo Projeto Jaíba, hoje de propriedade da Minas Gerais 
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Participações S. A. - MGI -, este relator apresenta a Emenda n° 1, 
ao final deste parecer, autorizando a atual proprietária a transferir o 
referido imóvel à Fundação Rural Mineira- RURALMINAS. 

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

1 .239/2003 no 1 o turno, com as seguintes Emendas n°s 1 e 2. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ... . - Fica a Minas Gerais Participações S. A. - MGI - autorizada 

a transferir à Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - área de 
30.000ha (trinta mil hectares) localizada no Município de Jaíba, havida 
conforme registro protocolo 1-A, sob o n° 18.844, pág. 204, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Manga.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará avaliação 
de desempenho anual, baseada em relatório enviado pela gestora, 
com relação de projetos financiados , número de novos postos de 
trabalho criados, impacto na arrecadação tributária, adimplência em 
relação às amortizações e demais informações relevantes para a 
avaliação.". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente- José Henrique, relator- Dinis Pinheiro-

Sebastião Helvécio - Doutor Viana - Mauro Lobo - Chico Simões. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 55/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de mais de um terço dos membros da Assembléia 

Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento 
Rodrigues, a proposição em análise visa a acrescentar artigo ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/8/2003, a matéria foi 
distribuída a esta Comissão Especial para apreciação, nos termos do 
art. 111 , I, "a", ele o art. 201 , do Regimento Interno . 
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Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna 

agora a proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 
2° turno. 

Fundamentação 
Ratificando a pos1çao manifestada no 1 o turno, esta Comissão 

entende que a proposta de emenda à Constituição em referência se 
mostra em perfeita sintonia com os ditames do art. 31 da Constituição 
do Estado, determinando sejam assegurados ao servidor público do 
Estado os direitos que visem à melhoria de sua condição social e à 
produtividade no serviço público. 

Portanto, a referida proposta de emenda faz justiça aos militares, 
concedendo-lhes o mesmo tratamento dispensado aos servidores 
públicos. 

Reforma administrativa recente assegurou aos servidores públicos 
estaduais da administração direta, autárquica e fundacional a 
percepção de adicional de 1 O% sobre o vencimento básico, quando 
completados 30 anos de serviço ou, antes disso: se implementado o 
interstício necessário para a aposentadoria voluntária integral. 

Portanto, nada mais justo que assegurar também aos militares o 
adicional trintenário. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 55/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 55/2003 
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição do Estado fica acrescido do seguinte artigo: 
"Art. 00 00 - Ao militar que tenha ingressado no serviço público estadual 

até a data da publicação da emenda que instituiu este artigo e que, 
nessa data, esteja no serviço ativo, é assegurada a percepção do 
adicional de 1 0% (dez por cento) sobre o seu vencimento básico ao 
completar trinta anos de serviço ou antes disso, se implementado o 
interstício necessário para a aposentadoria voluntária integral, o qual 
se incorpora ao vencimento para fins de aposentadoria.". 
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Leonardo Moreira, Presidente - Rogério Correia, relator - Sargento 

Rodrigues. 
PARECER PARA O 2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 56/2003 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a Proposta de Emenda à 

Constituição n° 56/2003 dispõe sobre a elaboração, a redação, a 
alteração e a consolidação das leis. 

Aprovada no 1 o turno, a proposição retoma a esta Comissão a fim 
de receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo acrescentar ao texto da 

Constituição Estadual dispositivo prevendo a edição de lei 
complementar sobre elaboração, redação, alteração e consolidação 
das leis, conforme disposição de igual teor já consignada na 
Constituição da República. 

Nesta oportunidade, ratificamos as considerações expendidas por 
esta Comissão no parecer para o 1 o turno, quando deixamos 
consignada a relevância da proposta, tendo em vista a necessidade 
de que sejam disciplinadas a sistematização, a consolidação, a 
elaboração e a alteração das leis. O objetivo é o de estruturar-se a 
ordem jurídica com base na racionalização possível , pela eliminação 
de normas já revogadas e pelo estabelecimento de orientações 
técnicas para padronizar os textos normativos e promover alterações 
de leis e de remissões a diplomas legais que já foram objeto de 
modificação anterior. Também por ocasião do parecer para o 1 o turno, 
assinalamos que, não obstante a falta de previsão, na Carta mineira, 
de dispositivo com esse fim, já tramita nesta Casa projeto que trata da 
matéria. 

Portanto, a medida preconizada na proposição em exame vem dar 
respaldo jurídico-constitucional a iniciativa parlamentar já em curso na 
Assembléia, estabelecendo, entre a Constituição da República e a 
Carta Estadual, uma simetria de tratamento normativo no que 
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.concerne à elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 56/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Bonifácio Mourão, relator- Weliton 

Prado- Leonardo Moreira. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.026/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa 
Legislativa por meio da Mensagem n° 101/2003, o projeto de lei em 
epígrafe altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei no 
11 .393, de 6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização -
FINO. 

No 1° turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n°s 5 e 7, 
ficando, com a aprovação desta última, prejudicada a Emenda no 1. 
Foram rejeitadas as Emendas n°s 2 a 4 e 6. 

Agora, volta a matéria a esta Comissão, para ser analisada no 2° 
turno, nos lindes de sua competência, e para a elaboração da redação 
do vencido, que segue anexa e é parte desta peça opinativa. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo prorrogar por dez anos, a 

partir de 6/1/2004, o funcionamento do FINO, fundo que visa a 
propiciar financiamento para o desenvolvimento industrial do Estado e 
promover a implantação ou relocalização de unidades industriais e a 
modernização ou readequação do parque industrial. A Lei n° 11 .393, 
de 6/1/94, que disciplina esse Fundo, estabelece, no parágrafo único 
do art. 4°, que "o prazo para a concessão de financiamento será de 
dez anos, contados da data da vigência desta lei", prazo esse que 
está por expirar. 

Após ser o assunto exaustivamente discutido no 1 o turno, 
conclufmos pela oportunidade e conveniência dessa prorrogação. 
Nesta primeira década de funcionamento, o Fundo apresentou 
relevante alcance social, gerando renda, riqueza, trabalho e tributos. 

Concluímos que o Estado não tem prejuízo com as operações do 
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Fundo, embora sejam realizadas em condições mais favoráveis 
que no mercado financeiro, que, como é público e notório, cobra 
elevadíssimas taxas de juros, incompatíveis com a rentabilidade da 
atividade produtiva, e raramente disponibiliza linhas de crédito com 
prazos de carência e amortização mais longos, necessários à 
maturação da atividade industrial. 

Constatamos que o Fundo é o principal instrumento creditício do 
Estado, voltado para o financiamento de projetos industriais, fator 
preponderante na atração de novas indústrias para o Estado, e 
entendemos que ele é extremamente importante para o Estado. 

O Fundo pode continuar a funcionar apenas com o retorno dos 
financiamentos já concedidos, além de contar com eventuais 
operações de crédito existentes em condições favoráveis, como linhas 
de financiamento de instituições internacionais voltadas para o 
desenvolvimento, podendo operar sem o aporte de recursos do 
orçamento do Estado. 

Finalmente, cumpre-nos lembrar que as modificações introduzidas 
no 1 o turno aperfeiçoam os mecanismos desta Comissão para controle 
e fiscalização do Fundo. 

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

Projeto de Lei n° 1 .026/2003 na forma do vencido no 1 ° turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Mauro Lobo -

Sebastião Helvécio - Chico Simões. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .026/2003 

Prorroga o prazo para concessão de financiamento previsto no 
parágrafo único do art. 4° da Lei no 11 .393, de 6 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO- e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O prazo para a concessão de financiamento previsto no 

parágrafo único do art. 4° da Lei no 11.393, de 6 de janeiro de 1994, 
fica prorrogado por dez anos, contados a partir de 6 de janeiro de 
2004. 

Art. 2° - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizará avaliação de 
desempenho anual, baseada em relatório enviado pela gestora, com a 
relação dos projetos financiados, o número de novos postos de 
trabalho criados, o impacto na arrecadação tributária, a adimplência 
em relação às amortizações e demais informações relevantes para a 
avaliação. 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.081 /2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por 

objetivo alterar a Lei no 12.427, de 27/12/96, que dispõe sobre as 
custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de primeiro e 
segundo graus. 

Aprovada no 1 o turno, na forma do Substitutivo no 1, com as 
Emendas n°s 15 e 22 e as subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas n°s 7 e 19, retorna a proposição a esta Comissão a fim de 
receber parecer para o 2° turno, cabendo-nos ainda elaborar a 
redação do vencido, que segue anexa e integra este parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei objetiva a atualização das tabelas de custas judiciais 

devidas ao Estado em virtude da efetiva prestação de serviços 
públicos no âmbito do Poder Judiciário. Pretende-se atualizar os 
valores das tabelas, originalmente expressos em moeda corrente e 
defasados monetariamente desde 1999, mediante a aplicação de 
percentual de recomposição monetária definido pelo Índice Geral de 
Preços - IGP-DI -, formulado pela Fundação Getúlio Vargas. 

As tabelas de custas discriminam as taxas que o Estado cobra do 
cidadão que faz uso da jurisdição. Assim, os feitos de natureza cível , 
as ações criminais , os processos na segunda instância, além de 
outros atos, são cobrados do usuário na proporção da despesa que 
geram para o poder público. Têm, pois, caráter retributivo e, por isso, 
devem ser estipulados na medida da contraprestação estatal 
realizada. 

De acordo com o projeto, as atualizações nos valores das custas 
passarão a ser automáticas, já que a tabela ficará expressa na 
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unidade fiscal estadual - a UFEMG -, e não mais em valores 
monetários fixos. Essa modificação é fundamental , pois, apesar de o 
atual texto da Lei no 12.427, de 1996, prever, em seu art. 30, a 
possibilidade da correção das tabelas, isso não é aplicado na prática. 

Reiteramos o entendimento formalizado no 1 o turno, em que esta 
Comissão, após ampla discussão, se manifestou pela aprovação do 
projeto de lei. Cabe salientar que o resultado da discussão travada no 
âmbito desta Comissão culminou na apresentação do Substitutivo no 
1 , que aperfeiçoou diversos pontos da proposição. 

Visando a retificar o limite de quilômetros rodados para o pagamento 
de reembolso de verbas indenizatórias de Oficial de Justiça-Avaliador, 
apresentamos ao final a Emenda no 1. Acrescentamos, ainda, através 
da Emenda n° 2, a Defensoria Pública como entidade isenta do 
pagamento de custas. Finalmente, com as Emendas n°s 3 e 4, 
adequamos os valores a serem cobrados em caso de mandado de 
segurança. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

n° 1.081/2003 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 
1 a 4, que apresentamos. 

EMENDA No 1 
Dê-se à Nota I da TabelaDa seguinte redação: 
"Nota I - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e 

suburbano, há o limite de 160km (cento e sessenta quilômetros) 
rodados (ida e volta). Aplica-se tal regra para a citação, penhora e 
avaliação.". 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 1 O o seguinte inciso: 
"Art. 1 O- .... ....... ..... ... . 
VIl - Defensoria Pública.". 

EMENDA N° 3 
Altere-se, na Tabela A, no item 1.7.2, na coluna relativa ao valor da 

taxa, o número "20,00" pelo número "5,00". 
EMENDA N° 4 

Altere-se, na Tabela B, no item 1.1.21 , na coluna relativa ao valor da 
taxa, o número "24,00" pelo número "6,00". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Chico 
Simões - José Henrique - Mauro Lobo. 

Redação do Vencido no 1 o turno 
PROJETO DE LEI N° 1.081/2003 
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Dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça 
Estadual de primeiro e segundo graus e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capftulo I 

Disposições Gerais 
Art. 1 o - A contagem, a cobrança e o pagamento das custas 

remuneratórias dos serviços judiciários devidas ao Estado regem-se 
pelas normas estabelecidas nesta lei. 

§ 1 o - As custas previstas nas tabelas anexas não excluem as 
despesas estabelecidas na legislação processual e não disciplinadas 
por esta lei. 

§ 2° - É vedada a cobrança de custas por ato não expressamente 
previsto nas tabelas anexas ou na legislação processual, ainda que 
sob o fundamento de analogia. 

Art. 2° - O recolhimento das custas de primeira e segunda 
instâncias, o reembolso de verbas pela locomoção de oficial de 
justiça, o preparo de recursos e o porte de retorno de autos serão 
feitos por intermédio da rede bancária credenciada, com a utilização 
de documento oficial de arrecadação de tributos estaduais, cujo 
modelo, forma de preenchimento e emissão serão disciplinados em 
ato normativo conjunto da Secretaria de Estado da Fazenda e da 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 1° - Aos Juízes de primeiro e segundo graus e aos 
Desembargadores é defeso despachar petição inicial ou reconvenção, 
dar andamento, proferir sentença ou prolatar acórdão em autos 
sujeitos às custas judiciais sem que neles conste o respectivo 
pagamento, sob pena de responsabilidade pessoal pelo cumprimento 
dessa obrigação, além das sanções administrativas cabíveis , 
ressalvado o disposto no art. 1 O desta lei. 

§ 2° - Nenhum servidor da justiça poderá distribuir papel , tirar 
mandado inicial , dar andamento ou reconvenção ou fazer conclusão 
para sentença definitiva ou interlocutória em autos sujeitos às custas 
judiciais sem que estas estejam pagas, sob pena de responsabilidade 
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pessoal pelo cumprimento dessa obrigação, além das sanções 
administrativas cabíveis. 
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§ 3° - O relator do feito , em segunda instância e em processo de 
competência originária do Tribunal, em que as custas devidas não 
tenham sido pagas, determinará, antes de qualquer outra diligência e 
da revisão para julgamento, a efetivação do pagamento. 

Art. 3° - As custas fixadas para o processo de conhecimento não 
compreendem as da execução. 

Capítulo 11 
Da Contagem 

Art. 4° - As custas são despesas com atos judiciais praticados em 
razão de ofício, especificados nas tabelas anexas, e compreendem o 
registro, a expedição, o preparo e o arquivamento de feitos. 

Art . 5° - Além dos valores estabelecidos nas tabelas anexas a esta 
lei , incluem-se na conta de custas finais : 

I - os serviços postal, telegráfico, telefônico, de transmissão via fax 
ou fax-modem, cópia reprográfica e o protocolo integrado; 

li - a veiculação de aviso, edital ou intimação; 
111 -a remuneração do perito, do intérprete, do tradutor, do assistente 

técnico, do agrimensor, do psicólogo judicial , do assistente social 
judicial e do médico judicial, arbitrada pelo Juiz; 

IV - as certidões, os alvarás e os instrumentos; 
V - a indenização de transporte e hospedagem de oficial de justiça 

ou de Juiz, bem como de outro servidor judicial por este requisitado, 
para realizar atividades externas vinculadas e indispensáveis ao 
processo; 

VI - o arrombamento, a demolição ou a remoção de bens; 
VIl - o seqüestro, o arresto, a apreensão e o despejo de bens; 
VIII -o documento eletrônico; 
IX - a comunicação por meio eletrônico; 
X - o reembolso do pedágio quando houver locomoção de servidores 

em rodovias federais ou estaduais; 
XI - o reembolso de despesas com travessia de rios e lagos. 
§ 1 o - São contadas a final contra o causador ou requerente do ato, 

não se contando contra quem as houver impugnado, as custas: 
I - de termo ou ato desnecessário ao regular andamento do feito ou 

as de escritas supérfluas; 
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11 relativas a despesa com andamento protelatório, 

impertinente ou supérfluo do feito ou de que já houver, nos autos, 
exemplar, certidão ou traslado; 

111 - de diligência, se o ato que a determinou pudesse ser praticado 
no auditório do Juízo ou no cartório ou se for desnecessário; 

IV - de retardamento nos termos do § 3° do art. 267 do Código de 
Processo Civil. 

§ 2° - As custas de retardamento são devidas: 
I - pelo excipiente que decai da exceção; 
11 - pelo agravante, quando o Juízo "a quo" negar seguimento ao 

agravo ou quando o Juízo "ad quem" dele não conhecer ou não lhe 
der provimento. 

§ 3° - O Juiz ou relator fundamentará a decisão em que aplicar o 
disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 4° - As custas de arrematação, licitação, adjudicação ou remição 
correm por conta do arrematante, do licitante, do adjudicatório ou do 
remidor. 

§ 5° - Haverá custas para praça ou leilão quando realizados pelo 
oficial de justiça, e serão recolhidas de acordo com tabela anexa. 

Art. 6° - Compete ao Serviço Auxiliar da Contadoria-Tesouraria 
apurar as custas e as demais despesas processuais, assim como 
orientar as partes e seus procuradores sobre o recolhimento dos 
valores na rede bancária credenciada. 

§ 1 o - Nas comarcas informatizadas, o preenchimento e a emissão 
do documento de arrecadação ficará a cargo do setor competente. 

§ 2°- Nas comarcas não informatizadas, o preenchimento do 
documento de arrecadação é de responsabilidade da parte 
interessada. 

§ 3° - As tabelas de custas, com valores em unidade monetária 
nacional, serão obrigatoriamente afixadas nas contadorias judiciais e 
nos setores competentes para a emissão dos documentos de 
arrecadação. 

Capítulo 111 
Da Não-Incidência e das Isenções 

Art. r - Não há incidência de custas nos processos: 
I - de "habeas corpus"; 
11 - de "habeas data"; 
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111 -de competência do Juízo da Infância e Juventude. 
Art. 8° - Não se sujeitam ao pagamento de custas: 
I - os feitos de competência dos Juizados Especiais; 
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li - o inventário e o arrolamento, desde que os valores não excedam 
a 25.000 (vinte e cinco mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas 
Gerais - UFEMGs -, previstas no art. 224 da Lei no 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975; 

111 - o pedido de alvará judicial, desde que o valor não exceda a 
25.000 (vinte e cinco mil) UFEMGs. 

Art. 9° - A dispensa das custas dos Juizados Especiais ficará 
prejudicada caso haja recurso para as Turmas Recursais. 

Parágrafo único - Caso o recorrente seja vitorioso, será este 
ressarcido das custas que houver pago para interpor o recurso a que 
refere o "caput". 

Art. 1 O - São isentos do pagamento de custas: 
I - A União, o Estado de Minas Gerais e seus municípios e as 

respectivas autarquias e fundações; 
11 - os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da 

assistência judiciária; 
111 - o autor nas ações populares, nas ações civis públicas e nas 

ações coletivas de que trata a Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, ressalvada a hipótese 
de litigância de má-fé; 

IV- o autor de ação relativa aos benefícios da previdência social , até 
o valor previsto no art. 128 da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 
1991 , considerando-se o valor em relação a cada autor, quando 
houver litisconsórcio ativo; 

V - o réu que cumprir o mandado de pagamento ou de entrega da 
coisa na ação monitória; 

VI- o Ministério Público. 
Art. 11 - A Fazenda Pública ficará isenta de custas nos processos de 

execução fiscal quando: 
I - desistir da cobrança; 
11 - promover o arquivamento dos autos; 
111 -o produto dos bens penhorados for insuficiente para a satisfação 

do crédito tributário. 
Capítulo IV 
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Do Prazo de Pagamento das Custas 

Art. 12 - O pagamento das custas devidas no Juízo de primeiro grau 
e nos processos de competência originária do Tribunal efetua-se no 
ato da distribuição, incluindo as hipóteses de embargos à execução, 
ação monitória e ação penal privada. 

§ 1 o - Na reconvenção, as custas corresponderão à metade do valor 
das custas atribuídas à ação, ressalvado o caso de serem diferentes 
os valores das causas, hipótese em que a base de cálculo será o valor 
atribuído à reconvenção. 

§ 2° - Para admissão do assistente, do litisconsorte ativo voluntário e 
do oponente, haverá o pagamento da importância igual à paga pela 
parte autora. 

§ 3° - As despesas judiciais serão reembolsadas a final pelo vencido, 
ainda que este seja uma das pessoas jurídicas referidas no inciso I do 
art. 1 O desta lei , nos termos da decisão que o condenar, ou pelas 
partes, na proporção de seus quinhões, nos processos divisórios e 
demarcatórios. 

§ 4° - Em dia sem expediente bancário ou após o seu encerramento, 
o Juiz ou relator poderá autorizar a realização de atos urgentes sem o 
recolhimento antecipado das custas para evitar a prescrição da ação 
ou a decadência do direito. 

§ 5° - Na hipótese referida no parágrafo anterior, obriga-se a parte 
interessada a comprovar o recolhimento das custas no primeiro dia útil 
em que houver expediente bancário, sob pena de nulidade dos atos 
praticados. 

Art. 13 - Haverá recolhimento das custas finais nas hipóteses de: 
I - abandono da causa; 
11 - desistência da ação; 
111 -transação que ponha fim ao processo; 
IV- indeferimento de assistência judiciária. 
§ 1 o - Na transação em que o valor acordado seja inferior ao valor 

dado à causa, não haverá reembolso de custas previamente 
recolhidas. 

§ 2° - Não haverá restituição de custas e verbas indenizatórias por 
ato ou diligência tornados sem efeito por culpa do interessado. 

Art. 14 - É obrigatório o pagamento das custas finais , apuradas na 
diferença entre o valor dado à causa e a importância a final apurada 
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ou resultante da condenação definitiva. 

§ 1 o - Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será 
intimada a pagar a diferença no prazo determinado pelo Juiz, não 
excedente a cinco dias. 

§ 2° - Caso haja extinção do feito pelo acordo entre as partes, não 
haverá reembolso de custas, assim como quando houver acordo 
sobre valores e estes forem inferiores aos das custas já recolhidas. 

Art . 15 - O pagamento de preparo pela interposição de recurso, 
inclusive o recurso adesivo, será feito na mesma oportunidade do 
protocolo da petição e inclui o porte de retorno. 

Art. 16 - Os recursos oriundos da Comarca de Belo Horizonte não 
estão sujeitos ao pagamento de porte de retorno, sendo que igual 
procedimento será observado relativamente aos recursos para as 
Turmas Recursais que tenham sede na própria comarca. 

Art. 17 - Relativamente a feitos criminais, somente estarão sujeitos 
ao preparo e ao pagamento de porte de retorno os recursos de ação 
penal privada. 

Capítulo V 
Do Reembolso das Verbas Indenizatórias 

Art. 18 - Ao Oficial de Justiça-Avaliador é devida a indenização de 
transporte, a título de ressarcimento de despesa realizada com 
locomoção, para fazer citação e intimação e cumprir diligência fora 
das dependências dos tribunais ou das varas onde esteja lotado. 

§ 1 o - O recolhimento prévio do valor da diligência é condição para 
que seja expedido o mandado. 

§ 2° - Não se aplica o disposto no parágrafo anterior: 
I - na ação penal pública; 
11 - em caso emergencial ou de ofício, conforme determinação do 

Juiz. 
§ 3° - Havendo mais de uma citação, intimação ou notificação para o 

mesmo endereço, cobrar-se-á uma única verba de locomoção. 
§ 4° - São considerados atos contínuos para fins de recolhimento de 

diligência única: 
I - a citação, a penhora e a avaliação de bens; 
11 - a busca e apreensão e a citação; 
111- o arrombamento, a demolição e a remoção de bens; 
IV- o seqüestro, o arresto, a apreensão ou o despejo de bens. 
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§5°- O valor será recolhido à disposição do Tribunal de Justiça 

e liberado após o efetivo cumprimento do mandado, conforme 
dispuser ato normativo da Corregedoria-Geral de Justiça. 

§ 6° - A verba prevista no "caput", devida pela pessoa jurídica de 
direito público, poderá ser recolhida na forma prevista em convênio a 
ser celebrado com o Tribunal de Justiça. 

§ r - A verba relacionada com a assistência judiciária e juizados 
especiais será objeto de regulamentação pelo Tribunal de Justiça. 

§ ao - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos da 
administração direta do Estado. 

§ go - O disposto no § 1 o não se aplica às autarquias e fundações do 
Estado de Minas Gerais. 

§ 1 O - O Poder Judiciário assegurará o pagamento da verba 
indenizatória de transporte ao Oficial de Justiça-Avaliador, nos feitos 
alcançados pelo disposto no § ao deste artigo. 

Art. 19 - A remuneração do psicólogo judicial , do assistente social 
judicial e do médico judicial, do quadro de servidores do Tribunal de 
Justiça, será feita a título de reembolso ao órgão pagador, conforme 
previsto na tabela "E", anexa a esta lei, ressalvados os casos de 
gratuidade e isenção de custas. 

Art. 20 - Para o cumprimento das citações, intimações, notificações, 
estudos de casos e averiguações em que seja necessário o 
pagamento de pedágio em rodovias estaduais e federais ou o 
reembolso de despesas com travessia de rios e lagos, o valor deverá 
ser desembolsado previamente pela parte requisitante da diligência. 

Capítulo VI 
Da Fiscalização e das Penalidades 

Art. 21 - À Corregedoria-Geral de Justiça, ao Juiz de Direito e ao 
Ministério Público cabe, de ofício ou mediante solicitação do 
interessado, a fiscalização do disposto nesta lei. 

Art. 22 - O escrivão deverá, na primeira e segunda instâncias, 
fiscalizar o recolhimento das custas prévias e finais, remetendo à 
Contadoria a conferência da exatidão dos resultados, se necessário. 

Parágrafo único - Havendo divergência entre o valor da pretensão e 
o valor da causa, caberá ao escrivão judicial ou ao diretor de cartório 
promover os autos ao magistrado de primeiro e segundo graus para 
deliberar sobre o recolhimento complementar de custas. 
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Art. 23 - É expressamente proibida a arrecadação de percentual 

incidente sobre as custas para formação de caixa de manutenção de 
prédio de fórum ou de instalações funcionais. 

Art. 24 - A fiscalização dos valores devidos ao Estado compete à 
Secretaria de Estado da Fazenda e à Corregedoria-Geral de Justiça, 
dentro das respectivas competências legais. 

Art. 25 - A falta de pagamento das custas ou seu pagamento a 
menor ou intempestivo acarretará a aplicação de multa, calculada 
sobre o valor da taxa devida, nos seguintes termos: 

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e acessórios, 
observado o disposto no § 1 o deste artigo, será cobrada multa de 
mora no valor de: 

a) O, 15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa por dia de 
atraso, até o trigésimo dia; 

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo-primeiro ao 
sexagésimo dia de atraso; 

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de 
atraso; 

11 - havendo ação fiscal , será cobrada multa de revalidação de 50% 
(cinqüenta por cento) do valor da taxa, observadas as seguintes 
reduções: 

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de dez dias contados do recebimento do 
Auto de Infração; 

b) a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "a" e até trinta dias 
contados do recebimento do Auto de Infração; 

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto na alínea "b" e antes de sua 
inscrição em dívida ativa. 

§ 1 o - Na hipótese prevista no inciso I deste artigo, ocorrendo o 
pagamento espontâneo somente da taxa, a multa será exigida em 
dobro, quando houver ação fiscal. 

§ 2° - As penalidades poderão constar da conta final de custas ou, 
sendo o caso, da certidão a ser remetida à Advocacia-Geral do 
Estado. 

Capftulo VIl 
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Das Disposições Finais 

Art. 26 - Não há custas na expedição de ofícios, cartas precatórias e 
outros expedientes de andamento processual. 

Parágrafo único - O interessado depositará no Juízo deprecante, se 
devida, a importância estimada para custas e verba indenizatória das 
cartas precatória, rogatória e de ordem, observados os valores 
constantes das tabelas aplicáveis. 

Art. 27 - Redistribuído o feito a outra vara da Justiça Estadual, não 
haverá novo pagamento de custas. 

Art. 28 - Não haverá restituição quando se declinar da competência 
para outro órgão jurisdicional. 

Art. 29 - Os valores constantes nas tabelas anexas a esta lei, exceto 
os da tabela de porte de retorno, são expressos em UFEMG, devendo 
ser observado o valor vigente na data do efetivo pagamento. 

Parágrafo único - A Corregedoria-Geral de Justiça publicará as 
tabelas em unidade monetária nacional. 

Art. 30 - Findo o processo, se a parte responsável pelas custas, 
devidamente intimada, não as pagar em dez dias, o Escrivão ou o 
Secretário certificará nos autos, expedirá a certidão e a encaminhará à 
Advocacia-Geral do Estado para as providências a seu cargo. 

Art. 31 - O valor recolhido nos termos da legislação anterior será 
compensado quando da apuração das custas finais. 

Art. 32 - Não haverá restituição se o valor do preparo efetuado nos 
termos da legislação anterior ultrapassar o total de custas constantes 
nas tabelas anexas. 

Art. 33 - Os valores do porte de retorno, veiculação de aviso, edital 
ou intimação e do pedágio serão disciplinados pela Corregedoria-
Geral de Justiça e atualizados sempre que a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos- ECT -, a Imprensa Oficial e os concessionários 
de rodovias estaduais e federais e de travessia de rios e lagos 
alterarem os respectivos preços, ocasião em que serão publicadas 
novas tabelas. 

Art. 34 - O Tribunal de Justiça e o Tribunal de Alçada manterão 
conta em estabelecimento bancário oficial com a finalidade de 
recebimento: 

I - das custas nos processos de competência originária; 
11 -do valor de preparo dos recursos e porte de retorno. 
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Art. 35 - A receita proveniente da arrecadação das custas 

constantes nas tabelas anexas a esta lei será repassada 
integralmente ao Tesouro Estadual na forma de recursos ordinários 
livres. 

§ 1 o - Na receita de que trata o "caput" incluem-se os recursos 
provenientes da aplicação da Lei Federal no 9.099, de 26 de setembro 
de 1995. 

§ 2° - A receita proveniente de cópias reprográficas será recolhida 
diretamente ao Tribunal de Justiça, em conformidade com a 
regulamentação própria. 

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1 o de fevereiro de 2004. 

Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a 
Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996. 

* - Os quadros das TABELAS A, B, C, D, E, F, G E H foram 
publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 17.12.2003. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.132/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de lei 
sob comento objetiva autorizar o Estado a comprar da AGROS -
Instituto UFV de Seguridade Social os imóveis que menciona. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, com a Emenda n° 1, apresentada 
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabe 
agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria no 2° turno, nos 
termos do art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Em anexo portanto, apresentamos a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em 

tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não 
acarretando despesas para os cofres públicos, nem causando impacto 
na lei orçamentária. Representa apenas uma diminuição no ativo 
permanente do Tesouro, o que, de certa forma, será amplamente 
compensado pelos benefícios que poderá representar a aquisição dos 
imóveis. 

A autorização legislativa, "in casu", vem atender ao disposto no § 2° 
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do art. 105 da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui 
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do 
Distrito Federal , que a torna obrigatória ao se fazer movimentação dos 
valores do erário. 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em 
observância aos princípios que o regem no âmbito da administração 
pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável ao projeto que o 
formaliza. 

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

1 .132/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Dinis Pinheiro -

Sebastião Helvécio - José Henrique - Chico Simões - Doutor Viana. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI 1 .132/2003 
Autoriza o Estado a comprar da AGROS - Instituto UFV de 

Seguridade Social os imóveis que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Estado autorizado a comprar da AGROS - Instituto 

UFV de Seguridade Social os seguintes imóveis, registrados no 
Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 
Horizonte: 
I- sala n° 1.701 , com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 

vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
126, matrícula n° 30.121 , Livro 2; 

11- sala n° 1.702, com área de 109,23m2 (cento e nove vírgula vinte 
e três metros quadrados), com a vaga de garagem no 127, matrícula 
n° 30.108, Livro 2 ; 

111 - sala no 1.703, com área de 197,91 m2 (cento e noventa e sete 
vírgula noventa e um metros quadrados), com a vaga de garagem no 
128, matrícula no 30.109, Livro 2 ; 

IV - sala n° 1.704, com área de 174,71 m2 (cento e setenta e quatro 
vírgula setenta e um metros quadrados), com a vaga de garagem no 
129, matrícula no 30.11 O, Livro 2 ; 

V - sala n° 1.705, com área de 198,05m2 (cento e noventa e oito 
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vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
130, matrícula no 30.111 , Livro 2; 

VI - sala no 1.706, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados) , com a vaga de garagem no 
131 , matrícula n° 30.112, Livro 2; 

VIl - sala no 1.707, com área de 127,28m2 (cento e vinte e sete 
vírgula vinte e oito metros quadrados), com a vaga de garagem no 
132, matrícula n° 30.113, Livro 2; 

VIII - sala no 1.801 , com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
133, matrícula n° 30.114, Livro 2; 

IX- sala no 1.802, com área de 1 09,23m2 (cento e nove vírgula vinte 
e três metros quadrados), com a vaga de garagem no 134, matrícula 
n° 30.115, Livro 2; 

X - sala no 1.803, com área de 197,91 m2 (cento e noventa e sete 
vírgula noventa e um metros quadrados), com a vaga de garagem no 
135, matrícula n° 30.116, Livro 2; 

XI - sala no 1.804, com área de 174,71 m2 (cento e setenta e quatro 
vírgula setenta e um metros quadrados), com a vaga de garagem n° 
136, matrícula n° 30.117, Livro 2 ; 

XII - sala no 1.805, com área de 198,05m2 (cento e noventa e oito 
vírgula zero cinco metros quadrados), com a vaga de garagem no 137, 
matrícula n° 30.118, Livro 2; 

XIII - sala n° 1.806, com área de 179,46m2 (cento e setenta e nove 
vírgula quarenta e seis metros quadrados), com a vaga de garagem no 
138, matrícula no 30.119, Livro 2; 

XIV - sala n° 1.807, com área de 127,28m2 (cento e vinte e sete 
vírgula vinte e oito metros quadrados) , com a vaga de garagem no 
139, matrícula n° 30.120, Livro 2; 

XV - unidade no 122, com área de 1.257,23m2 (mil duzentos e 
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados), 
correspondente ao 19° andar, com sete vagas de garagens, n°s 140 a 
146, matrícula n° 30.1 06, Livro 2; 

XVI - unidade no 123, com área de 1 .257,23m2 (mil duzentos e 
cinqüenta e sete vírgula vinte e três metros quadrados), 
correspondente ao 20° andar, com sete vagas de garagens, n°s 147 a 
153, matrícula n° 30.107, Livro 2 . 
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Parágrafo único - Os imóveis adquiridos nos termos desta lei 

serão inscritos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
no Cadastro Geral dos Imóveis do Estado, ficando afetados a 
atividades do Poder Judiciário. 

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 N° 1.293/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em tela é do Governador do Estado e tem por 

escopo autorizar a Companhia de Distritos Industriais - CDI - a doar 
imóveis de sua propriedade ao Município de Contagem. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno e agora retorna a este órgão 
colegiado a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Refere-se o projeto de lei à transferência de bem público para o 

Município de Contagem, constituído de terrenos urbanos com áreas 
de risco , ocupados por particulares. A pretendida alienação é 
imprescindível para que o futuro donatário possa desenvolver suas 
políticas de habitação e evitar que a CDI responda civilmente em 
relação a qualquer agravo que possa acontecer aos posseiros. 

A autorização legislativa decorre da exigência consignada na Lei 
Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de direito 
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal , 
especificamente no § 2° de seu art. 1 05, ao estabelecer que a 
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do 
Tesouro só poderá ser realizada com a referida autorização. 

Reiteramos o entendimento, formalizado por este órgão colegiado 
no 1 o turno, de que o projeto de lei não acarreta ônus financeiro para o 
Estado nem repercussão na lei orçamentária, não havendo, portanto, 
o que possa obstar a sua aprovação pela Casa. 

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

Projeto de Lei n° 1 .293/2003. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
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Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - José 

Henrique - Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 143/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 143/2003, de autoria do Deputado Carlos 

Pimenta, que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de agressões 
ao meio ambiente no território do Estado de Minas Gerais, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao vencido no 1 o turno. 

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 143/2003 
Institui serviço de disque-denúncia de agressões ao meio ambiente 

no território do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado manterá serviço de atendimento telefônico 

destinado a receber denúncia de agressão ao meio ambiente no 
território do Estado- disque-denúncia. 

Parágrafo único - Será assegurado, ao denunciante que o desejar, o 
sigilo de sua identidade. 

Art. 2° - O Estado promoverá ampla divulgação do serviço de que 
trata esta lei e do número de telefone a ele referente. 

Art. 3° - 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. 

Art. 4° - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de 
um ano, contado da data de publicação desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino 

Augusto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 306/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 306/2003, de autoria da Mesa da 

Assembléia , que dispõe sobre a remuneração do Governador do 
Estado, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário 
Adjunto de Estado, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda no 1 ao 
vencido no 1 o turno. 

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 306/2003 
Dispõe sobre a remuneração do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de 
Estado e dá nova redação ao art. 2° da Lei no 13.200, de 3 de 
fevereiro de 1999, que trata da mesma matéria. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1 o - O subsídio mensal do Governador do Estado, do Vice-

Governador, de Secretário de Estado e de Secretário Adjunto de 
Estado, composto de vencimento e representação, em partes iguais, é 
o constante no Anexo desta lei. 

Art. 2° - O art. 2° da Lei no 13.200, de 3 de fevereiro de 1999, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2° - Serão prestados aos membros dos Poderes, direta ou 
indiretamente, os serviços necessanos ao desempenho da 
representação, segundo sua natureza ou abrangência. 

§ 1 o - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se, no que couber, ao 
Vice-Governador e aos Secretários de Estado, de acordo com as 
peculiaridades do exercício de seus mandatos e atividades. 

§ 2° - Regulamento de cada Poder, ao qual será dado publicidade, 
disporá, dentro dos limites orçamentários, sobre a prestação dos 
serviços de que trata este artigo, segundo os princípios da 
economicidade e da eficiência da gestão operacional , financeira e 
patrimonial. 

§ 3° - Será dada ampla divulgação, aí incluídos os meios eletrônicos 
de acesso público, aos demonstrativos financeiros e orçamentários 
relativos à execução das despesas de que trata este artigo.". 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
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retroagindo seus efeitos a 1 o de fevereiro de 2003. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Laudelino 
Augusto. 

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

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 17.12.2003. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 583/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 583/2003, de autoria do Deputado Neider 

Moreira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna 
o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais , na forma 
original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do§ 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 583/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel 

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

ltaúna o imóvel constituído da Praça de Esportes JK e benfeitorias 
nela existentes, com área de 13.000m2 (treze mil metros quadrados), 
situado na Avenida Maestro Hermínio Corradi , s/no, naquele 
Município, registrado sob o no 30.557, a fls. 233 do livro 3-AB, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de ltaúna. 

Parágrafo único - A alienação do imóvel de que trata o "caput" deste 
artigo condiciona-se a sua utilização como centro de prática de 
esportes e de lazer. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da 
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. 1 o. 
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 
Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.006/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .006/2003, de autoria do Presidente do Tribunal 

de Contas, que regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 
2003, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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 1 .006/2003 
Regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003. 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas 

Fabiano. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.007/2003 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.007/2003, de autoria do Presidente do 

Tribunal de Justiça, que regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado, acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de 
julho de 2003, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

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 1.007/2003 
Regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003. 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.008/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.008/2003, de autoria do Procurador-Geral de 

Justiça, que regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 
2003, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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 propos1çao a seguinte 

redação final , que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI N° 1 .008/2003 

Regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003. 

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas 

Fabiano. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.018/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.018/2003, de autoria do Deputado Mauri 
Torres, que regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, 
acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 
2003, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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 1.018/2003 
Regulamenta o disposto no § 2° do art. 121 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, acrescentado 
pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de julho de 2003. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da 
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Assembléia Legislativa aplica-se o disposto no § 1 o do art. 121 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado, acrescentado pela Emenda à Constituição no 57, de 15 de 
julho de 2003, computando-se, em dias, para esse fim, o tempo 
exercido até 29 de fevereiro de 2004. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Dimas 

Fabiano. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.079/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .079/2003, de autoria do Governador do 
Estado, que altera dispositivos da Lei no 12.735, de 30 de dezembro 
de 1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA -, foi aprovado em turno único, na forma do 
Substitutivo no 2. 

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

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

PROJETO DE LEI No 1 .079/2003 
Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA - e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - incide, anualmente, sobre a propriedade de veículo automotor 
de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no 
Estado. 

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

Art. 2° - O fato gerador do imposto ocorre: 
I - para veículo novo, na data de sua aquisição pelo consumidor; 
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11 - para veículo usado, no dia 1 o de janeiro de cada exercício; 
111 - para veículo importado pelo consumidor, na data de seu 

desembaraço aduaneiro. 
§ 1 o - Para os efeitos desta lei , considera-se novo o veículo sem 

uso, até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do 
fabricante ao consumidor final. 

§ 2° - Na hipótese dos incisos I e 111 e do § 1 o deste artigo, o 
recolhimento do IPVA será proporcional ao número de dias restantes 
para o fim do exercício. 

§ 3° - Tratando-se de veículo usado que não se encontrava 
anteriormente sujeito a tributação, considera-se ocorrido o fato 
gerador na data em que se der o fato ensejador da perda da 
imunidade ou da isenção. 

Art. 3°- É isenta do IPVA a propriedade de: 
I - veículo de entidade filantrópica declarada de utilidade pública 

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

11 - veículo de embaixada ou consulado ou de seus integrantes de 
nacionalidade estrangeira; 

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

IV - veículo de turista estrangeiro, durante a sua permanência no 
País, por período nunca superior a um ano, desde que tal veículo não 
esteja sujeito a registro , matrícula nem licenciamento no Estado; 

V - veículo de motorista profissional autônomo que o utilize para 
transporte público de passageiros na categoria "aluguel" - táxi -, 
inclusive motocicleta licenciada para o serviço de mototáxi, adquirido 
com ou sem reserva de domínio; 

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

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

VIII - veículo roubado, furtado ou extorquido, no período entre a 
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IX - veículo sinistrado com perda total , conforme disposto em 
regulamento, a partir da data da ocorrência do sinistro; 

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

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

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

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

XIV - embarcação cujo proprietário seja pescador profissional e a 
utilize em sua atividade pesqueira; 

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

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

utilize exclusivamente para transporte escolar, na zona rural ou desta 
para a zona urbana, contratado pela Prefeitura do Município onde seja 
prestado o serviço. 

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

§ 2° - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as hipóteses 
em que seja necessário o reconhecimento da isenção e as 
formalidades a serem observadas para sua concessão. 

§ 3° - Caso o bem a que se refere o inciso V venha a ser retomado 
pelo credor alienante fiduciário , este responderá pela quitação de 
créditos de IPVA cujo fato gerador tenha ocorrido no exercício em que 
se verifique a retomada, observada a proporcionalidade prevista no § 
2° do art. 2°. 

§ 4° - Nas hipóteses dos incisos 111 e V, a isenção alcança a 
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propriedade de apenas um veículo. 

§ 5°- Na hipótese do inciso V, quando se tratar de veículo gravado 
com cláusula de reserva de domínio em favor de terceiros, a isenção 
somente se aplica se o adquirente beneficiário não for proprietário 
nem estiver na posse de outro veículo alcançado pela isenção, com 
ou sem cláusula de reserva de domínio. 

Art. 4°- Contribuinte do IPVA é o proprietário de vefculo automotor. 
Art. 5° - Respondem solidariamente com o proprietário pelo 

pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 
I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação 

fiduciária; 
11 - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento 

mercantil. 
Art. 6° - O adquirente do veículo responde solidariamente com o 

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

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

Art. 7°- A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo. 
§ 1 o - Tratando-se de veículo novo, a base de cálculo é o valor 

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

§ 2° - Tratando-se de veículo usado, a base de cálculo é o valor 
apurado pela Secretaria de Estado de Fazenda com base nos preços 
médios praticados no mercado, pesquisados em publicações 
especializadas e, subsidiariamente, na rede revendedora, 
observando-se: 

I - em relação a vefculo rodoviário ou ferroviário, espécie, marca, 
modelo, potência, capacidade máxima de tração e carga, ano de 
fabricação e tipo de combustível utilizado; 

11 - em relação a embarcação, potência, comprimento, casco, ano 
de fabricação e tipo de combustível; 

111 - em relação a aeronave, peso máximo de decolagem e ano de 
fabricação. 

§ 3° - Para definição do valor venal de veículo usado, quando não 
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constarem no mercado informações sobre sua comercialização no 
ano-base, serão observados os critérios previstos em regulamento. 

§ 4° - Tratando-se de vefculo novo ou usado, importado pelo 
consumidor, para pagamento do IPVA devido no exercício em que se 
der o seu internamento, será considerado como base de cálculo o 
valor constante no documento relativo a seu desembaraço aduaneiro 
em moeda nacional, acrescido dos tributos e demais encargos 
devidos pela importação, inclusive o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação- ICMS-, ainda que não recolhidos. 

§ 5° - Não se incluem na base de cálculo do IPVA os custos 
financeiros referentes a venda a prazo ou financiada. 

§ 6° - Tratando-se de veículo movido exclusivamente a álcool etílico 
hidratado combustível , a base de cálculo fica reduzida em 30% (trinta 
por cento) . 

Art. 8° - Não sendo apresentada a documentação a que se referem 
os §§ 1 o e 4 o do art. 7°, ou se nela constarem valores notoriamente 
inferiores aos de mercado, a base de cálculo será o valor atribuído ao 
veículo pela autoridade fazendária, observado o disposto em 
regulamento. 

Art. go - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, no órgão 
oficial de imprensa do Estado, tabelas que informem os valores da 
base de cálculo e do IPVA referentes aos veículos de que trata o§ 2° 
do art. 7°. 

§ 1 o - É assegurada ao contribuinte a apresentação de recurso em 
caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de quinze 
dias úteis contados da data da publicação das tabelas a que se refere 
o "caput" . 

§ 2° - Na hipótese de decisão favorável ao recurso do contribuinte 
ocorrida após a data do vencimento da primeira parcela ou da cota 
única com desconto, fica assegurado ao contribuinte o prazo de dez 
dias contados da data da ciência da decisão para o pagamento com 
os benefícios previstos no art. 11 desta lei. 

Art. 1 O- As alíquotas do IPVA são de: 
I - 4% (quatro por cento) para automóvel, veículo de uso misto, 

veículo utilitário e outros não especificados neste artigo; 
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11 - 3% (três por cento) para caminhonete de carga- picape- e 

furgão; 
111 - 1% (um por cento) para veículos destinados exclusivamente a 

locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação 
devidamente comprovada nos termos da legislação aplicável , ou na 
sua posse em virtude de contrato formal de arrendamento mercantil 
ou propriedade fiduciária; 

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

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

VI - 3% (três por cento) para embarcação; 
VIl - 2% (dois por cento) para automóvel, veículo de uso misto e 

veículo utilitário que possuam autorização para transporte público 
rodoviário de passageiros comprovada mediante registro no órgão de 
trânsito na categoria "aluguel"; 

VIII - 1% (um por cento) para ônibus, microônibus e furgão com 
autorização para transporte público suplementar. 

Parágrafo único - Para definição dos veículos citados neste artigo, 
serão observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, 
na sua ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT. 

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

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

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

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

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

11 - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento 
ocorrer após o prazo previsto no inciso anterior. 

§ 1 o - Havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinqüenta por 
cento) do valor do imposto, observadas as seguintes reduções: 

I - a 50% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer no prazo de trinta dias contados do recebimento 
do auto de infração; 

11 - a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o 
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso I e antes de sua 
inscrição em dívida ativa. 

§ 2° - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo, ocorrendo o 
pagamento espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida em 
dobro, quando houver ação fiscal. 

Art. 13 - Fica facultado ao alienante comunicar ao órgão onde 
registrou, matriculou ou licenciou o veículo a transferência de sua 
propriedade. 

Parágrafo único - A comunicação a que se refere o "caput" deste 
artigo desobriga o alienante de responsabilidade relativa a imposto 
cujo fato gerador ocorra posteriormente a ela, bem como dos 
acréscimos legais. 

Art. 14 - O IPVA é vinculado ao veículo. 
Parágrafo único - A propriedade do veículo somente poderá ser 

transferida: 
I - para outra unidade da Federação, após o pagamento integral do 

imposto devido; 
11 - para outro Município do Estado, após o pagamento do imposto 

ou das parcelas deste já vencidas. 
Art . 15 - Nenhum veículo será registrado, matriculado nem 

licenciado na repartição pública competente sem a prova do 
pagamento do IPVA vencido e dos acréscimos legais, quando 
devidos. 

Art. 16 - O contribuinte ou o responsável deverá manter arquivados, 
pelo prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício 
seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador, os comprovantes de 
pagamento do imposto. 
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Art. 17 - Do produto da arrecadação do IPVA, incluídos os 

acréscimos legais correspondentes, 50% (cinqüenta por cento) 
pertencem ao Estado e 50% (cinqüenta por cento), ao Município onde 
se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo. 

Parágrafo único - Não estando o veículo sujeito a registro, matrícula 
ou licenciamento, 50% (cinqüenta por cento) do produto da 
arrecadação do imposto pertencem ao Município mineiro onde se 
encontrar domiciliado o contribuinte. 

Art. 18 - Caberá ao Estado efetuar a restituição de importância 
indevidamente recolhida a título de imposto e acréscimos legais, 
ficando-lhe assegurado o ressarcimento, pelo Município, do valor a 
este repassado, na forma do regulamento. 

Art. 19 - O convênio para fiscalização e aplicação de multas de 
trânsito firmado entre o poder público estadual e o Município 
estipulará o percentual devido ao Estado, que não será inferior a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor das multas arrecadadas. 

Art. 20 - O Estado promoverá, diretamente ou por meio de 
concessionária, o leilão de veículo apreendido e não retirado pelo 
proprietário, e os recursos arrecadados serão destinados na forma 
estabelecida no art. 328 da Lei Federal no 9.503, de 23 de setembro 
de 1997. 

Art. 21 - Ficam revogadas a Lei no 12.735, de 30 de dezembro de 
1997, e a Lei no 14.135, de 28 de dezembro de 2001 . 

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 E 2 APRESENTADAS AO 

PROJETO DE LEI N° 1 .037/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado o projeto de lei em epígrafe, 

enviado por meio da Mensagem no 1 03/2003, altera o disposto no 
parágrafo único do art. 4° da Lei no 11 .395, de 6/1/94, que cria o 
Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Posteriormente, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinaram pela 
aprovação do projeto. 

Em Plenário, foi o projeto incluído na ordem do dia e, no decorrer da 
discussão, foram apresentadas as Emendas n°s 1 e 2, pelo Deputado 
Rogério Correia, as quais, nos termos do § 2° do art. 188 do 
Regimento Interno, foram encaminhadas a esta Comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem como objetivo prorrogar o prazo de 

funcionamento do FDMM por mais dez anos. 
A Lei Complementar no 27, de 18/1/93, com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar no 36, de 18/1/95, dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundo. Ela estatui que fundo deve 
ser criado por lei e que essa lei deverá estabelecer o seu prazo de 
duração ou o prazo para a concessão de financiamento com seus 
recursos. 

A Lei no 11 .395, de 6/1/94, criou o FDMM e estabeleceu que o prazo 
para a concessão de financiamento seria de dez anos contados da 
data da sua vigência. Como esse prazo está em vias de expirar, o 
Executivo enviou a esta Casa Legislativa o projeto de lei em pauta. 
Foram-lhe apresentadas duas emendas, sobre as quais passamos a 
emitir nossa opinião. 

A Emenda n° 1 propõe que somente terá direito a novo 
financiamento o beneficiário que tenha quitado a totalidade das 
parcelas da amortização de financiamentos já concedidos. Seu autor 
justifica-a com o argumento de que a emenda tem por objetivo garantir 
que os recursos do FDMM sejam destinados à implantação de novos 
empreendimentos minerometalúrgicos e que apenas empresas que 
aportem novos investimentos e contribuam para o aumento do capital 
instalado no Estado devam ter acesso a financiamentos do Fundo. 

Ora, uma empresa que está pagando em dia seu financiamento ao 
FDMM pode perfeitamente apresentar um excelente projeto de 
expansão que irá gerar renda, riqueza, empregos e tributos, e a 
emenda poderia inviabilizar tal empreendimento. Essa empresa estará 
fazendo exatamente aquilo que o autor propõe, ou seja, "implantar 
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novos empreendimentos, aportar novos investimentos e contribuir 
para o aumento do capital instalado". Assim, a emenda é um contra-
senso, pois pode inviabilizar o desejo e o espírito de que está imbuído 
o seu autor. 

A lei não pode engessar a ação do administrador. Ele, a quem foi 
delegada a competência de conceder ou não financiamento, com base 
em uma análise técnica, estudará a conveniência, a oportunidade e os 
benefícios para a sociedade da concessão de novo financiamento em 
cada caso concreto. 

Não vislumbramos nexo causal entre a concessão do novo 
financiamento e a quitação do anterior. Essa quitação não torna o 
novo empreendimento melhor ou pior para a sociedade. 

Assim, entendemos que essa emenda não é procedente. 
A Emenda n° 2 prevê que ficam o agente financeiro e a gestora 

obrigados a apresentar à Secretaria de Estado da Fazenda e à 
Assembléia Legislativa relatórios semestrais específicos na forma em 
que forem solicitados. Nesses relatórios deverá ser demonstrada a 
execução de cada projeto e a aplicação dos recursos, de acordo com 
o cronograma físico e financeiro constante no contrato realizado entre 
o beneficiário e o FDMM. A sua justificativa é a de que ela 
possibilitaria ampliar o controle sobre os recursos públicos 
emprestados pelo Fundo, permitindo o adequado acompanhamento 
de suas atividades e a avaliação do resultado dos projetos 
financiados, e que ela concretizaria a possibilidade aberta pelo art. 74 
da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que prescreve que a lei poderá 
determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de 
contas para os fundos especiais. 

Constatamos que a emenda prevê dois destinatários para esses 
relatórios : Secretaria de Estado da Fazenda e Assembléia Legislativa. 

Não vislumbramos sentido no fato de uma lei exigir que os relatórios 
sejam enviados à Secretaria de Estado da Fazenda. Nos termos do 
art. 7° da lei que criou o Fundo, compete a esse órgão a supervisão 
financeira de sua gestora e do seu agente financeiro . Ademais, essa 
Secretaria compõe o Grupo Coordenador do Fundo. O art. 9°, 
parágrafo único, dessa lei estatui que o agente financeiro e a gestora 
obrigam-se a apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela 
Secretaria de Estado da Fazenda. Em outras palavras, a lei já confere 
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a essa Secretaria poderes para solicitar qualquer relatório, 
inclusive aquele objeto dessa emenda. Nesse aspecto, a emenda é 
inócua, pois está repetindo algo que já consta de lei. 

Não vemos muita eficácia em o Grupo Coordenador, integrado pelo 
representante da Secretaria de Estado da Fazenda, elaborar um 
relatório e apresentá-lo à mesma Secretaria, para esta, de certa 
forma, fazer uma avaliação do seu próprio trabalho. Já existe uma 
ampla legislação que dispõe sobre o controle do Fundo pelo próprio 
Poder Executivo. A observância do correto funcionamento do Fundo 
pelo Executivo, sob o aspecto contábil , depende de um governo 
correto que observe a ampla legislação existente. Por outro lado, um 
funcionamento eficiente, eficaz e efetivo do fundo depende de vontade 
política e de dirigentes e técnicos capacitados e competentes. 

Em relação à Assembléia Legislativa, o envio desses relatórios é 
interessante e poderá ter um resultado prático importante no exercício 
da função fiscalizadora desta Casa. Mas, exatamente em decorrência 
dessa competência conferida à Assembléia Legislativa, existe uma 
ampla e farta legislação constitucional e infra-constitucional que 
possibilita a este parlamento exercer uma profunda, completa e 
exaustiva fiscalização sobre esse Fundo ou qualquer outro órgão ou 
entidade. 

Os §§ 2° e 3° do art. 54 da Constituição do Estado conferem 
competência a Assembléia Legislativa para solicitar informação a 
qualquer autoridade estadual, e a recusa ou o não-atendimento no 
prazo de 30 dias ou a prestação de informações falsas importam em 
crime de responsabilidade ou constituem infração administrativa, 
sujeita a responsabilização. 

O art. 60 da Constituição do Estado confere poder às comissões da 
Assembléia Legislativa, em razão da matéria da sua competência, 
para solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e 
também convocar qualquer autoridade estadual para prestar 
informação sobre assunto inerente às suas atribuições, constituindo 
infração administrativa a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30 
dias. 

O art. 74 da Constituição do Estado estabelece que a fiscalização 
contábil , financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado 
e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia 
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Legislativa, mediante controle externo, além do sistema de 
controle interno de cada Poder e entidade. O § 1 o desse artigo 
estabelece, resumidamente, que a fiscalização e o controle abrangem 
a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade do ato 
e o cumprimento de programa de trabalho expresso em termos 
monetários, a realização de obra, a prestação de serviço. O seu § 2° 
estatui que prestará contas a pessoa física ou jurídica que utilizar, 
arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor 
públicos. 

O Regimento Interno confere a esta Comissão amplo poder 
fiscalizador. Segundo esse diploma legal, nos termos do seu art. 100, 
além da quase totalidade dos poderes anteriormente mencionados, a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária tem 
competência para exercer o acompanhamento e a fiscalização 
contábil , financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das 
unidades administrativas dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas, das entidades da administração 
indireta, inclusive das fundações e das sociedades instituídas e 
mantidas pelo Estado, e das empresas de cujo capital social ele 
participe; determinar a realização de diligência, perícia ou inspeção de 
auditoria nas entidades mencionadas e, também, exercer a 
fiscalização e o controle dos atos da administração pública. Essas 
competências estão dispostas nos incisos XIV, XV e XVI do 
mencionado artigo. 

Dessa forma, a Emenda no 2 é acolhida, com os aperfeiçoamentos 
que propomos e consubstanciamos na forma da Subemenda n° 1, 
apresentada na conclusão deste parecer. 

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para propor o 
aperfeiçoamento do projeto sob o aspecto da técnica legislativa, sem 
nenhuma alteração de conteúdo, o que fazemos por meio da Emenda 
no 1, apresentada no final desta peça opinativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Subemenda no 1 

à Emenda no 2 e da Emenda no 3 , a seguir apresentadas, e pela 
rejeição da Emenda no 1 apresentada em Plenário. Com a aprovação 
da Subemenda n° 1 à Emenda no 2 , fica prejudicada a Emenda no 2. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 

L--------0 -------J 



1396 
Acrescente-se o seguinte art. 2°, renumerando-se os demais: 
"Art. 2° - O art. 9° da Lei n° 11 .395, de 6 de janeiro de 1994, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 2°: 
'Art. 9° - ... .. ............... ................. . 
§ 2°- Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a apresentar 

à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais relatórios 
semestrais específicos na forma em que forem solicitados.'.". 

EMENDA N° 3 
Dê ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - O prazo para a concessão de financiamento previsto no 

parágrafo único do art. 4° da Lei no 11 .395, de 6 de janeiro de 1994, 
fica prorrogado por dez anos, contados a partir de 6 de janeiro de 
2004.". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Mauro 

Lobo- Doutor Viana- Weliton Prado (voto contrário). 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: 1 a Fase 
(Expediente): Ata- Correspondência: Mensagens n°s 136 e 137/2003 
(encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei n°s 1.311 e 
1.312/2003), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar no 47/2003 - Projetos de Lei nos 1.313 a 1.323/2003 -
Requerimentos n°s 2.1 05 a 2 .128/2003 - Requerimentos dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana, Dalmo Ribeiro Silva 
(4), Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues (2) , Wanderley Ávila e lvair 
Nogueira Comunicações: Comunicações 'da Comissão de 
Administração Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila (4) - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Durval Ângelo, Carlos 
Pimenta e Célio Moreira - 2a Parte (Ordem do Dia): 1 a Fase: Abertura 
de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de 
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3) , Sargento Rodrigues (2) e 
Leonardo Moreira; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 583 e 1.079/2003 
- Questões de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimentos 
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Wanderley Ávila e lvair Nogueira; 
aprovação - Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento; 
discurso da Deputada Maria Tereza Lara - Questão de ordem - 2a 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimentos do Deputado Luiz Humberto Carneiro e 
outros; aprovação - Requerimento do Deputado Rogério Correia; 
aprovação - Inexistência de quórum para votação de proposta de 
emenda à Constituição e para votação de projeto de lei complementar 
-Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.081 /2003; discursos dos 
Deputados Weliton Prado e Rogério Correia; requerimento do 
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Deputado Rogério Correia; deferimento; votação do Substitutivo no 
1, salvo emendas e destaques; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; prejudicialidade das Emendas n°S 1 a 3; 
votação das Emendas n°s 15 e 22 e das Subemendas de no 1 às 
Emendas nos 7 e 19; aprovação; prejudicialidade das Emendas nos 7 
e 19; votação das Emendas n°s 6, 8 a 14, 17, 18, 20 e 21 , salvo 
destaques; rejeição; votação da Emenda no 4; discurso do Deputado 
Weliton Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
votação da Emenda no 5; discurso do Deputado Weliton Prado; 
rejeição; votação da Emenda no 16; discurso do Deputado Weliton 
Prado; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
1.056/2003; aprovação na forma do vencido em 1 o turno com as 
Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
1 .133/2003; aprovação com a Emenda no 1 - Discussão, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei no 1.134/2003; aprovação com a Emenda no 1; 
declarações de voto - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do 
dia. 

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

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

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

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

18 Parte 
1a 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 Durval Ângelo, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 136/2003* 
Belo Horizonte, 12 de dezembro 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, que "autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Guaxupé, o imóvel que especifica". 

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão: 

"Considerando que o imóvel era sede da Escola Estadual Barão de 
Guaxupé, que foi municipalizada em 1998; 

considerando que em 2000 foi firmado um contrato de cessão de 
uso entre a municipalidade e o Estado de Minas Gerais, em 
atendimento às ações de municipalização do ensino; 

considerando que a Secretaria de Estado de Educação manifestou-
se favorável a doação, e solicitou especial atenção no trâmite do 
projeto de lei, por ser indispensável para que o município possa 
promover reformas de adequação no imóvel, atendendo dessa forma 
a sua finalidade; e 

considerando que do ponto de vista técnico, não há óbice para que 
se proceda a transferência de domínio, visa o presente projeto, 
portanto, providenciar a necessária autorização legal para que se 
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propriedade do imóvel ao Município de Guaxupé". 
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São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter 
aos seus nobres pares dessa Casa o presente projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.311 /2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guaxupé o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Guaxupé o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais 
constituído de um terreno com área de 2.617,00m2 (dois mil seiscentos 
e dezessete metros quadrados) e respectivas benfeitorias, composto 
pelos lotes nos 116, 117, 122, 123 e 124, situado na Rua Alvarenga 
Peixoto, 19, Bairro Vila Rica, registrado sob o n° 14.219, Livro 3-Q, fls 
165, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guaxupé. 

Art. 2° - A finalidade da doação é o funcionamento de uma escola 
municipal. 

Art. 3° - O imóvel de que trata o art. 1 o desta lei é inalienável e 
reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados 
da lavratura da escritura pública de doação, o Município de Guaxupé 
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° 137/2003* 

Belo Horizonte, 12 de dezembro 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 que "autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de Três Pontas o imóvel que especifica". 

São as seguintes, em síntese, as razões apresentadas pelo 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão: 

"Considerando que o imóvel a que se refere este projeto de lei foi 
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doado ao Estado de Minas Gerais por particulares, sem cláusula 
de destinação; 

considerando que funcionou no local a Escola Estadual de Faxina, 
cedida ao Município de Três Pontas em decorrência da 
municipalização do ensino, em 1998 nucleada posteriormente para a 
Escola Municipal Professor Vieira Campos; 

considerando que, tendo sido consultada a Prefeitura Municipal de 
Três Pontas a respeito da situação do imóvel, esta informou que no 
local abriga a Associação de Assistência à Toxicômanos e Alcoólatras 
de Três Pontas - Centro Social RENASCER, que trata dependentes 
químicos; 

considerando a informação da Secretaria de Estado da Educação, 
através do ofício SGE no 265/2003, de 01 de setembro de 2003, de 
que não há como o imóvel continuar vinculado àquela Pasta, em vista 
da nova destinação diversa de fins educacionais; e 

considerando que as características do imóvel e o fato de não haver 
projetos para utilização do referido imóvel pelo Estado e os relevantes 
serviços prestados à comunidade local, pela mencionada Associação, 
não há inconveniente em efetuar a transferência de domínio para o 
Município, com destinação ao funcionamento de estabelecimentos 
educacionais e/ou com finalidades sociais." 

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter 
aos seus nobres pares dessa Casa o anexo projeto de lei. 

Atenciosamente, 
Aécio Neves, Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI N° 1.312/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Pontas o 

imóvel que especifica. 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de 

Três Pontas o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais, 
constituído de uma área com 10.000,00m2 (dez mil metros 
quadrados), situado no lugar denominado Faxina, registrado sob o n° 
6.003, Livro 3-1, fls 63, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Três Pontas. 

Art. 2° - O imóvel descrito no art. 1 o destina-se ao funcionamento de 
estabelecimento educacional ou com finalidade social. 

Art. 3° - O imóvel de que trata esta lei é inalienável, e reverterá ao 
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patrimônio do Estado se, no prazo de três anos contados da 
lavratura da escritura pública de doação, o Município de Três Pontas 
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. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Mareio Fortes de Almeida, Ministro Interino do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, encaminhando nota 
técnica a respeito do assunto tratado no Requerimento no 1 .251 /2003, 
da Comissão de Turismo. 

Do Sr. Aelton Freitas, Senador, prestando informações a respeito de 
requerimento da Deputada Ana Maria Resende encaminhado por 
meio do Ofício no 3.170/2003/SGM. 

Do Sr. Agostinho Patrús, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, prestando informações a respeito do Requerimento no 
1 .386/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

Do Sr. José Luiz Alves, Chefe de Gabinete do Ministro dos 
Transportes, prestando informações a respeito do Requerimento no 
1 .025/2003, do Deputado Domingos Sávio. 

Da Sra. Inês Pandeló, Deputada à Assembléia Legislativa do Rio de 
Janeiro, agradecendo o convite para participar de audiência pública 
das Comissões de Turismo e de Transporte. 

Do Sr. Juraci Freire Martins, Prefeito Municipal de Porteirinha, 
encaminhando informações em atenção a requerimento da Comissão 
de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao requerimento da Comissão de Meio 
Ambiente encaminhado por meio do Ofício no 2.846/2003/SGM.) 

Dos Srs. Amir Campos Ferreira e Joseph Tannous, Presidentes das 
Câmaras Municipais de Monte Carmelo e ltuiutaba, respectivamente, 
solicitando sejam apresentadas emendas ao projeto que contém o 
plano de carreira dos profissionais da educação, de modo a beneficiar 
os inspetores escolares. (- Anexem-se ao Projeto de Lei no 
1 .294/2003.) 

Do Pr. Antônio Augusto Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 
Muriaé, encaminhando cópia de representação da Vereadora Zélia 
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Couri, aprovada por essa Casa, na qual solicita que esta Casa 
tome providências com vistas à definição de ex1gencias para 
credenciamento de profissionais que ministrarão aulas de ensino 
religioso.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Renato César do Nascimento Santana, Diretor-Geral do 
DER-MG, indicando o representante dessa autarquia em audiência 
pública da Comissão de Transporte, em 2/12/2003. (-À Comissão de 
Transporte.) 

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG, 
comunicando, em atenção a requerimento da Deputada Lúcia 
Pacífico, que as informações solicitadas foram encaminhadas ao 
Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas Gerais. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 1.195/2003.) 

Do Sr. Joaquim Elesbão Meireles, Vereador à Câmara Municipal de 
Coronel Pacheco, encaminhando representação em que se solicita a 
conclusão das obras do Aeroporto Regional da Zona da Mata e a 
garantia dos recursos necessários à obra no orçamento para 2004. (-
Anexe-se ao Requerimento no 1.116/2003.) 

Do Sr. Marcos Vinícius Alves da Silva, Vereador à Câmara Municipal 
de Divinópolis, parabenizando a Casa pela reunião em homenagem à 
Igreja do Evangelho Quadrangular. 

Do Sr. Felipe Estabile Moraes, Chefe de Gabinete da Secretaria da 
Educação, encaminhando informações em atenção ao Requerimento 
no 1.213/2003, do Deputado Weliton Prado. 

Da Sra. Maria Tereza de Fátima Barbosa, Secretária Executiva do 
Governador do Estado, encaminhando informações em atenção ao 
Requerimento no 1.788/2003, da Comissão de Turismo. 

Do Sr. José Ivo Vannuchi , Chefe da Assessoria para Assuntos 
Parlamentares do Ministério da Fazenda, encaminhando informações 
em atenção ao Requerimento no 1.641/2003, do Deputado Gil Pereira. 

Do Sr. Adalberto Carlos Bronzoni, Coordenador de Vendas Varejo 
da Telemar, encaminhando informações em atenção a requerimento 
da Comissão Especial da Cafeicultura (implantação de serviço 
telefônico destinado a cafeicultores). 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

I 4o.t 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 47/2003 
Inclui o companheiro ou a companheira homossexual como 

dependente do segurado do IPSEMG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 4° da Lei Complementar no 64, de 25 de março de 

2002, fica acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 4° - .......... ..... ... .. ......... . . 
§ 6° - O companheiro ou a companheira homossexual de servidor ou 

servidora poderá integrar o rol dos dependentes desde que 
comprovada a convivência e/ou a dependência econômica, por meio 
da apresentação de, no mínimo, dois dos seguintes documentos: 

I - declaração de Imposto de Renda do segurado, em que conste o 
interessado como seu dependente; 

11 - disposições testamentárias; 
111 - declaração especial feita perante tabelião (escritura pública 

declaratória de dependência econômica); 
IV - prova de mesmo domicílio; 
V - prova de encargos domésticos evidentes e existência de 

sociedade ou comunhão nos atos da vida civil ; 
VI - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 
VIl - conta bancária conjunta; 
VIII - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em 

nome do dependente; 
IX - quaisquer outros documentos que possam levar à convicção do 

fato a comprovar. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2002. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2003. 
Marília Campos 
Justificação: A inclusão do companheiro ou companheira 

homossexual no rol de dependentes do segurado, para fins de pensão 
por morte e auxílio-reclusão, já é prevista no sistema geral de 
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previdência, desde 5/9/2002, através da Orientação Normativa 
SPS no 02/02, do Ministério da Previdência e Ação Social, publicada 
em 11 /9/2002. 

No Município de São Paulo, já existe também normatização que 
beneficia os companheiros e as companheiras homossexuais, desde 
que comprovada a união estável mediante a apresentação de 
documentos. 

Outros Estados já estão, igualmente, adaptando suas legislações, 
com base em recente decisão do STF (PET 1984/RS), proferida nos 
autos da suspensão dos efeitos da liminar proferida nos autos da 
Ação Civil Pública no 2000.71 .00.009347-0, ajuizada pelo Ministério 
Público Federal. 

Entendemos que nossa proposta encontra respaldo legal e tem por 
escopo reconhecer uma situação fática encontrada na sociedade 
mineira, corrigindo graves injustiças previdenciárias vivenciadas pelos 
homossexuais, razão pela qual confiamos na sua aprovação pelos 
nobres membros desta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.313/2003 
Institui o Dia da Yôga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o Dia da Yôga, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 18 de fevereiro. 
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 dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes 
Justificação: Apresentamos a seguinte proposta de lei com a 

finalidade de oficializar o Dia da Yôga, a ser comemorado no dia 18 de 
fevereiro. A homenagem faz-se necessária, já que expressa a vontade 
de uma comunidade de cinco milhões de adeptos. 

A yôga é uma filosofia multimilenar da Índia, que chegou ao Brasil 
há mais de 50 anos e tem contribuído de forma relevante para o 
aumento da qualidade de vida da população brasileira. Trata-se de 
uma prática que conduz ao autoconhecimento. 
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Pelos motivos expostos, compreendemos ser justa e oportuna a 

causa e pedimos o apoio dos nobres pares desta Casa. 
- 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° 1 .314/2003 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Body Building -

FMBB -, 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 Federação Mineira de 

Body Building - FMBB -, 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, 9 de dezembro de 2003. 
Fábio Avelar 
Justificação: A Federação Mineira de Body Building - FMBB -, com 

sede na Rua Tamóios, 462, sala 611, em Belo Horizonte, tem como 
finalidade dirigir, difundir e incentivar no Estado a prática do body 
building, orientar, regulamentar e coordenar o ensino e a cultura do 
corpo, como também organizar campeonatos e festas esportivas. 

Por esses objetivos é que submeto aos meus nobre pares este 
projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 1.315/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Nova Esperança - AMBNE. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Nova Esperança - AMBNE -, com sede no 
Município de ltuiutaba. 

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 dezembro de 2003. 
João Bittar 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Nova 
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Esperança - AMBNE -, tem por finalidade promover o bem-estar 
dos habitantes desse bairro e dos moradores dos bairros adjacentes, 
de forma a auxiliar no desenvolvimento sociointelectual deles. 

Trata-se de uma entidade que desenvolve ações comunitárias 
mediante oficinas, com aspectos educacionais, religiosos e 
profissionais. Permite aos beneficiados apoio suficiente para sentirem-
se incentivados a desenvolver sua cidadania de maneira consciente, 
de favorecê-los na permanência escolar e na auto-estima necessária 
para a integração no ambiente sociofamiliar, sendo um dos objetivos 
principais o desenvolvimento de valores intelectuais e morais. 

Pela importante participação dos moradores, defendo a utilidade 
pública da Associação dos Moradores do Bairro Nova Esperança -
AMBNE - para que tenha direito ao merecido apoio do Governo do 
Estado, mediante a liberação de recursos a serem utilizados pela 
entidade. 

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

PROJETO DE LEI No 1.316/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Diabéticos e 

Hipertensos de Virgínia- ADHIV -, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Diabéticos e Hipertensos de Virgínia - ADHIV -, 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: Fundada em 3/6/2000 com o apoio da Associação de 

Diabéticos de Três Corações, esta Associação tem como objetivo 
congregar e prestar atendimento a portadores de diabetes e de 
hipertensão. O atendimento é prestado a pacientes dos Municípios de 
Pouso Alto, Caxambu, São Lourenço, Dom Viçoso e Virgínia. Nesse, 
são 273 diabéticos e 1 .129 hipertensos. Desse total, 136 diabéticos e 
549 hipertensos residem na zona rural de Virgínia. 

Considerando a existência de aproximadamente 16 milhões de 
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brasileiros hipertensos e que 39% dos hipertensos têm entre 20 e 
49 anos; 20% dos que morrem em conseqüência da hipertensão 
também têm essa idade; 50% das pessoas que têm hipertensão não 
têm conhecimento do diagnóstico; cerca de 300 mil pessoas morrem 
por ano em conseqüência de doenças cardiovasculares; em 90% dos 
casos a pressão alta é herdada dos pais; e que a população mundial 
de diabéticos já ultrapassa a casa dos 150 milhões de pessoas, resta-
nos reconhecer no trabalho dessa entidade a grandeza dos homens 
de boa vontade e a nobreza indispensável da solidariedade. 

Isso posto, mais uma vez recorremos aos membros deste 
parlamento, compartilhando a necessidade de agirmos em prol dos 
que promovem a cidadania e o bem-estar social. Assim, aprovada 
esta proposição, teremos a certeza da nossa contribuição para que se 
multipliquem as iniciativas com esse cunho, pela preservação da vida, 
bem maior do cidadão, em sua plenitude! 

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

PROJETO DE LEI No 1.317/2003 
Declara de utilidade pública o Serviço Social Irmã Maria Ana Sala, 

com sede no Município de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade público a Serviço Social Irmã 

Maria Ana Sala, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 O de dezembro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: O Serviço Social Irmã Maria Ana Sala foi criado no ano 

de 1963 pela Irmãs Marcelinas, por iniciativa da Irmã Terezinha de 
Almeida, com o auxílio de outras religiosas, voluntários e benfeitores. 
Tem como objetivo principal o acolhimento e o resgate da cidadania 
de crianças de rua, beneficiando-as com a oportunidade de 
freqüentarem a escola e propiciando a suas mães orientação para o 
desenvolvimento das prendas domésticas. 

As atividades da entidade estendem-se aos mais diversos bairros e 
distritos do Município de Muriaé, a mais de 400 famílias e, através da 
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Pastoral da Criança, a mais de 2 mil famílias. A entidade mantém 
ainda os Clubes de Mães e adolescentes, onde são ministradas aulas 
de higiene, puericultura, alfabetização, corte e costura, pintura e 
trabalhos manuais variados. 

Sob o lema cristão ''Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos 
é a Mim que o fazeis", a instituição cuida de desenvolver em sua 
clientela a educação para o exercício da cidadania, dedicando-se a 
obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência 
social. 

Por tudo isso, e muito mais, feito em favor da comunidade de Muriaé 
em seus 39 anos de existência, é que convocamos nossos pares para 
engajarem-se conosco na aprovação deste projeto. Numa 
demonstração de solidariedade e de valorização daqueles que se 
movem em benefício dos menos favorecidos, não somente 
alimentando ou concedendo esmolas ou praticando "assistencialismo", 
pura e simplesmente, mas também acolhendo com amor fraterno , 
educando para a vida, instruindo para a cidadania, retirando das ruas 
aqueles que podem ser, no futuro , graças aos esforços desses 
homens e mulheres socialmente responsáveis , cidadãos de verdade, 
multiplicadores deste mesmo bem que hoje recebem! 

"Ressurgir! Toda a doçura e todo o vigor da fé se resumem nesta 
palavra!" (Rui Barbosa, "in Surrexit".) 

- 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° 1.318/2003 
Declara de utilidade pública a Guarda Mirim Centro de 

Aprendizagem de Monte Sião, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Guarda Mirim Centro 

de Aprendizagem de Monte Sião, 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, 1 O de dezembro de 2003. 
Laudelino Augusto 
Justificação: Nosso mandato coletivo vem com esta proposta: 

reconhecer os esforços da comunidade de Monte Sião, que mantém 
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em funcionamento, desde 17/4/99, a instituição para a qual 
pleiteamos este título. Congregando em seus quadros, atualmente, 67 
adolescentes estudantes, com idade mm1ma de 14 anos, 
provenientes, quase sempre de famílias de baixa renda, fornece a 
eles as principais refeições do dia, assistência médica, oftalmológica, 
dentária e psicológica, além de atividades de lazer e educativas. 

A entidade recebe, atualmente, em sua sede, 138 pessoas, sendo 
127 crianças e adolescentes, distribuídas em cursos destinados à 
comunidade, como caratê, informática, datilografia, violão, dobradura, 
culinária, auxiliar de administração e turismo. Possui um corpo 
didático-pedagógico composto por sete professores, uma psicóloga, 
uma psicopedagoga e um coordenador-geral, para a prestação de 
atendimento a elas. 

Assim sendo, e tendo a instituição todos os requisitos legais que 
viabilizam a tramitação deste projeto, propugnamos por sua 
aprovação, colaborando, com base nos princípios da nossa missão 
legislativa, com os membros da Guarda Mirim - Centro de 
Aprendizagem de Monte Sião - no cumprimento de sua missão e 
preparando para a vida e para a cidadania plena os jovens e 
adolescentes desse município. 

"Não dê as costas a possíveis futuros, antes de ter a certeza de que 
não tem nada que aprender com eles". (Richard Bach, "in Ilusões".) 

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

PROJETO DE LEI No 1.319/2003 
Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior 

do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Comércio Exterior, com o objetivo de consolidar a região da Zona da 
Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com 
o comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do 
Aeroporto Regional da Zona da Mata. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos 
objetivos do Programa: 

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços de 
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movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias; 

11 - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de 
transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de 
cargas; 

111 - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria 
não poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor 
agregado; 

IV - promover o incremento das operações de importação e 
exportação de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização 
do transporte aéreo pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata; 

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados 
no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, especialmente 
dos Municípios de Rio Novo, Goianá e Coronel Pacheco, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de 
comércio exterior, cargas e serviços e a atividades complementares a 
estas; 

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de 
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto ; 

VIl - promover a criação de centros de convenção e criar incentivos 
para os setores hoteleiro e de alimentação; 

VIII- promover a criação ou a ampliação de terminais de carga. 
Art. 3° - São requisitos para participar do Programa: 
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no Cadastro 
de Contribuintes de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN - , em município mineiro; 

11 - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de 
serviços na área de abrangência do Programa; 

111 - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial 
ou de prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas 
atividades do Aeroporto Regional da Zona da Mata; 

IV - apresentar comprovação de cumprimento do Plano Diretor da 
Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, quando 
couber. 

Art. 4° - São medidas para a efetivação do Programa: 
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I - concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais 

estaduais, tais como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações 

tributárias acessórias; 
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
11 - criação de posto fazendário nas imediações do aeroporto, 

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa; 
111 - inserção nos programas de financiamento com recursos de 

fundos estaduais existentes ou a serem criados; 
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos 

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão 
temporária, entreposto industrial, estação aduaneira do interior e 
depósito especial alfandegado, na região do aeroporto, destinados a 
dar suporte às operações de comércio exterior,' em comum acordo 
com a União; 

V - criação de área de neutralidade fiscal, com. o objetivo de 
desonerar de tributação estadual as operações e prestações internas 
e de importação realizadas por empresa participante do Programa; 

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou 
entidade das administrações federal , estadual ou municipal. 

Art. 5° - O Programa será administrado por um Grupo Coordenador, 
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I- Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG -; 
11- Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão- SEPLAG -; 
111- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico- SEDE-; 
IV - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR -; 
V- Secretaria de Estado da Fazenda- SEF -; 
VI -Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI -; 
VIl- Minas Gerais Participações S.A.- MGI -; 
VIII -Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG -; 
IX- Subsecretaria de Assuntos Internacionais; 
X- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
XI- Associação Comercial do Estado de Minas Gerais- ACM -; 
XII - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -
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INFRAERO. 

§ 1 o - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um 
dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do 
Estado. 

§ 2° - A participação das entidades de que tratam os incisos X, XI e 
XII no Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que 
será formalmente manifestada ao Governador do Estado. 

Art. 6° - Compete ao Grupo Coordenador: 
I - realizar levantamentos e estudos e elaborar o Plano Diretor da 

Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, podendo, 
para tanto, requisitar a participação de órgão ou entidade do Poder 
Executivo, bem como solicitar a cooperação de órgãos e entidades 
dos níveis federal e municipal; 

11 - propor ao Governador do Estado alteração da legislação, com o 
objetivo de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto 
Regional da Zona da Mata; 

111- deliberar sobre os pedidos de inclusão no Programa; 
IV - examinar plano de aplicação de recursos , conforme diretrizes 

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo; 
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de 

unidade industrial , comercial ou de prestação de serviços; 
VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações 

públicas federal , estadual ou municipal. 
Art . 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2003. 
Leonardo Moreira 
Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para 

o incremento das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da 
Zona da Mata, para que ele passe a operar com sua capacidade total , 
e, conseqüentemente, a instalação de indústrias, consolidando-o 
assim como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com 
o comércio exterior na região da Zona da Mata. Tais medidas 
colocariam a região da Zona da Mata na rota do comércio 
internacional, visto que as empresas que se instalarem nessa região 
terão os benefícios dos incentivos fiscais propostos no projeto, o que 
diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos e facilitaria o 
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escoamento e o transporte das mercadorias, garantindo-lhes 
preços competitivos capazes de atender cada vez mais à exigente 
economia globalizada. 

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo 
pólo industrial possibilitaria um aumento considerável de receita 
tributária e a criação de milhares de postos de trabalho, diretos e 
indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um dos 
problemas mais aflitivos de nossa sociedade, principalmente das 
cidades do interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores 
para as grandes cidades. 

Há que se considerar ainda que, comparativamente ao ganho que 
terá o Estado, tanto no âmbito econômico quanto no social , os 
investimentos a serem feitos pelo poder público serão de pequena 
monta, visto que, além do apoio de toda a infra-estrutura já existente 
de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa 
malha viária está em franco processo de modernização. Esse último 
fator contribui decisivamente para o sucesso do empreendimento, 
garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas de todos 
os pontos do Estado e do País, bem como o escoamento da parte da 
produção que se destinar ao mercado consumidor interno. 

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para 
dar sustentação a todo tipo de demanda de serviços, o que, 
certamente, atrairá para aquela localidade as grandes empresas do 
ramo. Por f im, quanto ao aspecto do turismo, é importante salientar 
que, junto do desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, os 
suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários. 

A Constituição da República, em seu art. 170, VIl e VIII , estatui que 
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça social , observados, entre outros, os 
princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e da 
busca do pleno emprego. 

A Carta Magna, em seu art. 23, X, atribui competência comum à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios no que 
concerne ao combate às causas da pobreza e aos fatores de 
marginalização e à promoção da integração social dos setores 
desfavorecidos. 
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A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 61, XVII , XVIII, 

XIX, determina que compete à Assembléia Legislativa dispor, com a 
sanção do Governador do Estado, sobre matérias decorrentes da 
competência comum, da legislação concorrente e da competência 
reservada ao Estado federado. 

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está 
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66 
da Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de 
competência em que atua o parlamentar, que pode, pois, iniciar o 
processo legislativo em matéria dessa natureza. 

Saliente-se que o Programa, de que trata a proposição, visa a 
estabelecer diretrizes com vistas ao estímulo das atividades 
econômicas na região do Aeroporto Regional da Zona da Mata, 
criando condições que possam promover e multiplicar as atividades 
comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social. 

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

PROJETO DE LEI No 1 .320/2003 
Declara de utilidade pública o Rotary Club de João Monlevade, com 

sede nesse municfpio. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Rotary Club de João 

Monlevade, com sede nesse municfpio. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Mauri Torres 
Justificação: O Rotary Club de João Monlevade, entidade civil sem 

fins lucrativos, tem por finalidade, entre outras, a execução de 
serviços que visem à proteção da saúde, da família, da maternidade, 
dos jovens, da criança e do idoso, a preservação do meio ambiente, a 
divulgação da cultura, do esporte e do lazer. Promove campanhas 
para a apuração de doações materiais em benefício da comunidade, 
visando ao combate da pobreza e da fome. Com sede no Município de 
João Monlevade, a entidade encontra-se em pleno e regular 
funcionamento há mais de dois anos, sendo sua administração 
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composta por pessoas de idoneidade moral e ilibada conduta 
social , as quais não recebem remuneração pela sua atuação. 

- 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° 1.321/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Divinópolis o 

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

Divinópolis o imóvel com área de 1 0.035,00m2 e respectiva benfeitoria 
situado no lugar denominado Mata dos Coqueiros, Distrito de Santo 
Antônio dos Campos, no citado município, registrado no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Divinópolis sob o n° 6 .985, Livro 
3-E, a fls. 163, arquivado na Diretoria de Bens Imóveis da 
Superintendência Central de Administração de Transportes, Imóveis e 
Serviços. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao 
funcionamento do Conselho Comunitário Rural da Mata dos 
Coqueiros. 

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. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 2003. 
Paulo Cesar 
Justificação: O referido imóvel já está sendo utilizado pelo Conselho 

Comunitário Rural , conforme termo de permissão de uso especial de 
bem imóvel, exclusivamente para desenvolvimento de atividades 
recreativas e sociais, tais como catequese, missas, reuniões da 
comunidade, Programa Saúde da Família. Assim sendo, a 
comunidade espera uma solução definitiva que permita a elaboração 
de um projeto abrangente para melhor aproveitamento do terreno. 

A medida proposta significará a doação, ao Município de Divinópolis, 
do imóvel onde hoje funciona o Conselho Comunitário Rural da Mata 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 1.322/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

Nossa Senhora do Carmo de Frutal , com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro Nossa Senhora do Carmo de Frutal , 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, de dezembro de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: A citada entidade, fundada em 26/9/86, beneficente e 

sem fins lucrativos, presta relevantes serviços às pessoas carentes da 
região onde se situa, especialmente no combate à fome e à pobreza, 
acolhendo os menos favorecidos . 

Além disso, promove atividades esportivas e culturais, incentivando 
a solidariedade e integração entre os moradores. 

É, portanto, por meio da articulação e do desenvolvimento da 
assistência social que a referida Associação contribui com a 
sociedade de forma efetiva. 

Apresenta, ainda, os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao 
título declaratório que se lhe pretende outorgar, em reconhecimento 
aos bons serviços prestados ao povo de Frutal. 

- 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° 1 .323/2003 
Declara de utilidade pública a entidade denominada Moryá Plasc -

Plano de Assistência Social à Comunidade, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

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

denominada Moryá Plasc - Plano de Assistência Social à 
Comunidade, 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, de dezembro de 2003. 
Zé Maia 
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade 

pública a entidade Moryá Plasc - Plano de Assistência Social à 
Comunidade, instituição civil, sem fins lucrativos e de caráter 
assistencial, que tem por finalidade atuar na implantação, no 
desenvolvimento e no acompanhamento de programas que visem à 
promoção humana, com ênfase nos campos sociocultural e 
educacional. 

Para cumprimento de seus objetivos, vem instituindo escolas, 
creches, orfanatos, asilos, centros de treinamento profissionalizantes, 
hospitais e clínicas médico-odontológicas, voltados ao atendimento da 
população de baixa renda. 

Na oportunidade, ressaltamos que ela atende plenamente aos 
requisitos relacionados no art. 1 o da Lei no 12.972, de 27/7/98, 
tornando-se, assim, apta a receber o pretendido título declaratório de 
utilidade pública. 

Destarte, estamos certos de que a proposição terá acolhida 
favorável pelos colegas com assento nesta Casa. 

- 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° 2.1 05/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja 

formulada manifestação de regozijo com o jornal "O Lutador'' pela 
comemoração do 75° aniversário de sua fundação. (-À Comissão de 
Transporte.) 

N° 2 .106/2003, do Deputado Célio Moreira, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
criação de companhia independente da Polícia Militar no Barreiro. (-À 
Comissão de Segurança Pública.) 

N° 2 .107/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
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formulado voto de congratulações com o Município de Moeda pelo 
transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. 

N° 2.108/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Município de Córrego do 
Bom Jesus pelo transcurso do 50° aniversário de sua emancipação. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 2.109/2003, do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com a PUC Minas pelo transcurso 
do 45° aniversário de sua fundação. 

N° 2.110/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada, manifestação de aplauso ao Rotary Internacional pela 
comemoração de seus 99 anos de fundação. (- Distribuídos à 
Comissão de Educação.) 

N° 2 .111/2003, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja 
formulada manifestação de aplauso à Companhia Mineira de 
Promoções- PROMINAS- pelo recebimento do Prêmio Caio 2003. (-
Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Paulo Cesar. Anexe-se ao Requerimento n° 2.095/2003, nos termos 
do § 2° do art. 173 do Regimento Interno.) 

N° 2.112/2003, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas à reativação do Conselho 
Consultivo da Estrada Real, com a análise de inclusão do Município 
de Grão-Mogol, no Norte de Minas, no Programa Estrada Real. (- À 
Comissão de Turismo.) 

N° 2.113/2003, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a entidade Educar Serviços Educacionais 
de Nova Serrana pelo compromisso com a educação. (- À Comissão 
de Educação.) 

N° 2.114/2003, da Comissão do Trabalho, solicitando seja enviado à 
Secretaria da Educação pedido de informações sobre a contagem de 
tempo de ex-servidores não detentores de cargo efetivo. 

N° 2 .115/2003, da Comissão de Transportes, pleiteando seja 
solicitada ao Diretor-Presidente da COMIG cópia do contrato para 
execução de obras no Parque da Gameleira- EXPOMINAS. 

N° 2.116/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Subsecretário da Administração Penitenciária da 
Secretaria de Defesa Social informações sobre os procedimentos 
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adotados na revista íntima de esposas e companheiros de 
detentos na Penitenciária de Unhares, em Juiz de Fora. 

N° 2.117/2003 da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Juiz da Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia 
informações sobre a recomposição do processo em que se apura a 
morte do Ten. Márcio dos Santos. 

N° 2.118/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado informações 
sobre os inquéritos em que se apuram as mortes do Cabo Luís Carlos 
Cotta e dos Ten. Márcio dos Santos e Onofre Xavier Dias. 

N° 2 .119/2003, da Comissão do Trabalho, pleiteando sejam 
solicitadas ao Secretário de Planejamento e Gestão Informações 
acerca da aposentadoria dos servidores estaduais não detentores de 
cargo efetivo no Regime Geral de Previdência Social- RGPS. 

N° 2.120/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Comandante da 48 Região da PM a relação dos nomes e 
das patentes dos policiais que atuaram na Escola Municipal Quilombo 
dos Palmares, em Juiz de Fora, no dia 19/11/2003. 

N° 2.121/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Chefe da Polícia Civil informações sobre as condições 
em que se encontra detido, no CERESP de Juiz de Fora, o Sr. Marcos 
Ventura Barros.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 2.122/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Juiz 
Corregedor-Geral de Justiça com vistas a que seja afastado do cargo 
o Sr. Murilo de Sá Júnior, Juiz de Direito da 5° Vara Cívil da Comarca 
de Juiz de Fora, em face de denúncias de irregularidades cometidas 
por ele. (-À Comissão de Administração Pública.) 

N° 2.123/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas a 
que o Sr. Marcos Ventura Barros seja transferido para a sala especial 
do Estado-Maior em Juiz de Fora ou a que seja feita sua progressão 
para cumprimento de pena em regime domiciliar. 

N° 2.124/2003, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
formulado apelo ao Delegado da 78 Delegacia Regional de Juiz de 
Fora com vistas a que seja nomeado um Delegado especial, em 
caráter de urgência, para a conclusão do inquérito policial em que se 
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apuram as circunstância da morte de Wanderlei Sobrinho Alves 
de Oliveira, ocorrida nas dependências do Hospital Regional João 
Penido, em outubro de 2000. (- Distribuídos à Comissão de 
Segurança Pública.) 

N° 2.125/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam 
solicitadas ao Corregedor do Sistema Carcerário providências em 
relação às denúncias de violência e violação dos direitos humanos na 
Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares. 

N° 2.126/2003, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja 
solicitada ao Procurador de Justiça Coordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias Criminais a formação de um mutirão 
para apuração de denúncias de violência e violação dos direitos 
humanos na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em 
Governador Valadares. 

N° 2.127/2003, da Comissão de Educação, pleiteando seja solicitado 
ao Presidente do Conselho Estadual de Educação que se pronuncie 
sobre a legalidade dos cursos à distância oferecidos no Estado pela 
Universidade do Norte do Paraná. 

N° 2.128/2003, da Comissão de Política Agropecuária, pleiteando 
sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda providências com vistas à 
regulamentação da política de preços mínimos dos produtos agrícolas. 

Do Deputado Doutor Viana, solicitando seja realizado um fórum 
técnico para discussão do Projeto de Lei no 1.294/2003, que trata do 
plano de carreira dos profissionais de educação no Estado. (- À Mesa 
da Assembléia.) 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja criada uma 
frente parlamentar mineira em defesa das universidades públicas. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Dalmo Ribeiro Silva (4), Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues (2), 
Wanderley Ávila e lvair Nogueira. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Administração Pública e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, 
Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila (4). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago. 
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O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham nas galerias e 
pela TV Assembléia, dois assuntos me trazem hoje a esta tribuna. O 
primeiro deles é a espetacular ação do Departamento de Operações 
Especiais - DEOESP -, que conseguiu desvendar mais um crime de 
seqüestro. prender os criminosos e libertar a vítima. 

Falo do seqüestro do estudante Fabrício Martins Prado Costa, em 
Uberaba. Fabrício foi seqüestrado no dia 4 de dezembro por dois 
bandidos armados, que o levaram após matar seu irmão, Reginaldo 
Martins Prado Júnior, que também se encontrava na república e 
reagiu ao ataque. 

As investigações comandadas pelo Delegado Edson Moreira 
levaram à prisão de Ricardo José Ribeiro Vaz, em Belo Horizonte, 
seis dias após o seqüestro, quando o bando começava a negociar 
com a família o pagamento de um resgate de R$1 .000.000,00. 

No dia seguinte à prisão, a polícia estourou o cativeiro e libertou 
Fabrício Martins, prendendo ainda Júlio César Lopes dos Santos e 
Leonardo Henrique dos Santos. Outra equipe de policiais civis foi a 
Guanambi, no interior da Bahia, onde reside a família das vftimas, 
prendendo outro bandido envolvido com a ação, Juraci Antunes 
Dantas. Outros criminosos já foram identificados e deverão ser presos 
a qualquer momento. 

Relato o fato e peço o seu registro, para fazer justiça à Polícia Civil 
mineira, tão atacada por quem não tem compromisso com a verdade, 
e que a cada dia dá mostras de sua competência. 

Peço licença para registrar aqui o nome dos profissionais que 
participaram da operação, comandada pelo Delegado Edson Moreira, 
Chefe da Divisão Anti-Seqüestro, e pelo Delegado Ramon Sandoli 
Aguiar Lisboa, titular da 3a Delegacia Especializada de Operações 
Especiais. Os policiais são os seguintes: Elaine de Cássia Olegário 
Schumacher, Nailto Girino Rocha, Rubens Souza e Silva. Antônio Dias 
do Amaral, Celiton Vieira de Souza, Romero Gonçalves Santos, 
Vander Jorge Lourenço, Elton Serakilde Gonçalves, Sérgio Lucílio da 
Silva, Luciano Martins Girino, Marcos Monteiro de Souza, Márcio Braz 
dos Santos, Itamar Carvalho e Silva, José João Alves de Souza, 
Washington Miranda de Oliveira, Ivo Oliveira de Jesus, Edir José de 
Souza, Marco Antônio Pinheiro Martins Lucas, Sebastião Rocha Filho, 
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Wilton de Souza Resende, Aguinaldo Pereira da Cruz. 

Essa é mais uma conquista para o currículo do Delegado Edson 
Moreira, que é invejável. 

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Aproveito a 
oportunidade para registrar que a instituição Polícia Civil passa por um 
problema seriíssimo. Toma conta de quase 18 mil presos com apenas 
9 mil homens. Se todos seus homens fossem Carcereiros, não haveria 
número suficiente só para olhar os presos. Sendo assim, se fizesse 
apenas um inquérito, isso seria uma conquista. 

Atualmente, temos 78 mil mandados de prisão, o que significa a 
existência de 78 mil inquéritos. Se não temos vagas, se há 
superlotação carcerária, isso se deve ao fato de a Polícia Civil ter 
trabalhado muito bem. 

Essa grande instituição mostra, mais uma vez, que, apesar de 
"tomar couro" todos os dias, coloca a sociedade acima de tudo. 

Parabenizo a Polícia Civil e o Delegado Edson Moreira, que mostrou 
ser um grande profissional e atuar bem em todas as situações. Já 
atuou no Crimes contra a Vida e agora está no DEOESP. 

A Polícia Civil ainda demonstra que é a melhor polícia de 
investigação. Falam sobre a polícia técnico-científica, mas eles fazem 
todo o policiamento e as investigações sem o mínimo necessário, com 
recursos parcos, às vezes, sem gasolina para as viaturas, mas sabem 
que, acima de tudo, a sociedade precisa de defesa, de investigação e 
das melhores soluções. 

Parabenizo a Polícia Civil e V. Exa., que, mais uma vez, reconhece 
o grande trabalho desempenhado por essa instituição em prol da 
nossa sociedade. Muito obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago• - Muito obrigado, Deputado Adalclever 
Lopes. Encaminharemos a esta Presidência um pedido de voto de 
louvor para ser inserido no currículo desses profissionais que atuaram 
e cumpriram a sua obrigação com denodo. O segundo assunto que 
me traz à tribuna é um velho problema do Norte e do Nordeste do 
Estado. Trata-se de uma questão tão antiga que, infelizmente, não 
nos faz corar diante da nossa impotência para resolvê-la. Ela está tão 
incorporada em nosso cotidiano que me assusto só de pensar que 
perdemos a capacidade de nos indignarmos diante do fato . Refiro-me 
à seca que, novamente, está arrasando a nossa região, castigando 

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



1424 
populações inteiras e minando as forças de um povo. 

Dizia Euclides da Cunha que o sertanejo é, antes de tudo, um forte , 
mas a realidade é que até mesmo ele se deixa desanimar diante da 
inclemência da seca. O nosso bravo povo não se deixa desanimar 
pelas perdas materiais, pois pode trabalhar e recuperá-las , mas está 
desanimando ao olhar para o céu, ouvir o rádio e perceber que não há 
sinal de chuva. Do céu, o olhar desce para a terra e vê a plantação 
que fez com tanto sacrifício, praticamente sem incentivo, adubando e 
molhando com expectativas e sonhos, perdendo-se sob o sol 
inclemente e o calor escaldante. E, até aonde a vista alcança, não há 
sinal de chuva. Não há nem um pouco de água para salvar os animais 
que começam a morrer. A água pouca já não pode ser dividida com os 
animais e mal dá para atender aos homens. 

Esse, senhores, é o quadro real, com tal desalento que já desativou 
o Frigorífico Janaúba, único na região, que havia iniciado as suas 
operações em outubro passado para alegria de todos. Ele foi 
inaugurado com a visita do nosso Governador' Aécio Neves, mas 
ontem encerrou as suas atividades novamente, dispensando 250 
trabalhadores, por falta de matéria-prima para operar. . 

Essa decisão, que surpreendeu a todos, demonstra a necessidade 
de providências imediatas. Não estaria sendo justo com as pessoas e 
com os fatos se aqui não reconhecesse o esforço que o Governador 
Aécio Neves e sua equipe vêm desenvolvendo para repensar a nossa 
região e criar uma estrutura definitiva. A própria reabertura do 
frigorífico , depois de uma paralisação de 12 anos, é um exemplo 
desse esforço. Enquanto o definitivo tão esperado não vem, e 
sabemos que virá pelas mãos firmes e pela vontade política do nosso 
Governador, estamos pedindo, mais uma vez, o paliativo. Desejamos, 
por meio de ações emergenciais, equipar os postos artesianos já 
perfurados. Mais de 300 poços poderiam estar fornecendo a água 
que, nas cidades maiores, são desperdiçadas com a lavagem de 
carros e de passeios. Essa água é necessária para matar a sede e dar 
vida à plantação dos pequenos produtores rurais. 

Desejamos também a imediata utilização dos caminhões-pipa que, 
infelizmente, para nós, são historicamente parte da paisagem seca da 
nossa região. 

Ao Governo, pedimos ainda ajuda, com frentes de trabalho e, 
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infelizmente, cestas básicas, para que nosso povo tenha o que 
comer até que a situação melhore. 

Aos céus pedimos chuva, o que realmente interessa ao nosso povo. 
Que a chuva caia para molhar, dar vida à terra! Tenham certeza de 
que coragem e força para recomeçar não faltarão. O povo de nossa 
região, que desta tribuna está agora pedindo socorro, já deu muitas 
provas de sua capacidade de trabalho, de sua força e de sua 
perseverança. É hora de buscarmos juntos uma solução imediata, 
mesmo que paliativa, para atender a esse grito. 

Por isso estou apresentado à Mesa requerimento, a ser 
encaminhado pela Assembléia ao Governador Aécio Neves, 
solicitando a imediata autorização para que a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, presidida pela 
Secretária Maria Emília, realize convênios e desenvolva ações no 
valor de R$15.000.000,00 para socorrer, com caminhões e 
equipamentos de poços artesianos, a população. À CEDEC pedimos 
que realize campanhas para a arrecadação de alimentos para assistir 
às famflias da região. Para aprovar esse requerimento e iniciar a 
busca de solução para esse drama, conto com todos os Deputados. 

Enganam-se os que não pensam ser esse um problema de todos 
nós, com cuja solução não se sentem comprometidos apenas por não 
serem representantes do povo daquela região, mas do povo de outras 
regiões mais ricas. Todos temos o compromisso com a vida e com os 
direitos de nossos irmãos do Norte e do Nordeste do Estado de 
permanecerem em suas terras e nelas sobreviverem com dignidade. 
Cada um deles tem direito de continuar sendo João, José, Feliciano, 
Silva ou Souza, mas com um nome, com uma identidade digna. Que 
cada um seja não apenas mais um "Zé com Fome", que deixa suas 
terras, expulso pela seca, para estabelecer-se nas periferias das 
cidades maiores, engrossando as estatísticas que nos envergonham 
ou que nos dão medo. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Cumprimento-o pelo seu 
pronunciamento. Estou inscrito e falarei após seu pronunciamento, 
quando continuarei esse tema, que merece profunda reflexão. É 
importante, Deputado Arlen Santiago, mostrar aos colegas Deputados 
e ao povo de Minas Gerais, por meio da imprensa e da TV 
Assembléia, esse quadro da nossa região, sobre o qual V. Exa. tão 
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bem expôs. Temos visto no Norte e nos mais distantes rincões 
deste Estado o sofrimento das pessoas. Na verdade, trata-se de um 
drama. 

Há poucos dias, comemoramos a instalação de um empreendimento 
- cujo fechamento hoje é manchete na imprensa por falta da matéria-
prima, o boi, que foi e sempre será nossa maior riqueza. O boi do 
Norte de Minas é o de corte, que gera emprego, exportação e divisas. 
Há pouco tempo, tínhamos dois grandes frigoríficos no Norte de 
Minas, o Kaiowa e o Frigonorte. Os dois fecharam. Este último foi 
reaberto, mas está sendo fechado porque não existe boi para matar. 
Aliás , há bois, mas estão magros. Ninguém quer vender boi magro; 
ninguém quer comprar carne de boi magro. 

Hipoteco meu apoio e solidariedade a seu requerimento, que será 
votado aqui hoje e encaminhado ao Governador. Eu e os Deputados 
Doutor Viana, Gil Pereira, Ana Maria Resende e Wanderley Ávila 
estamos à disposição para, em comissão, visitarmos o Governador, 
reconhecendo de público o que ele está fazendo pela nossa região, 
mas fazendo força para que as propostas apresentadas por V. Exa. 
obtenham respaldo. Nosso objetivo é conseguir recursos 
emergenciais não apenas para salvar o boi, mas para salvar o Norte 
mineiro. Obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago* - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Estamos com o pedido para agendar uma reunião da nossa bancada 
com o Governador. O Governador, competentemente, conseguiu 
organizar os recursos e pagar o décimo-terceiro ao funcionalismo 
público. Agora, queremos que ele faça um convênio entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional e a COPASA, por meio do Presidente 
Mauro Ricardo, para que os R$15.000.000,00 venham melhorar a 
qualidade de vida do nosso povo. 

Agradeço a presença do competente Prefeito Aílton, da cidade de 
Mamonas, que veio aqui trazer seu testemunho. Apesar dos inúmeros 
postos perfurados e das muitas barragens feitas por ele, com apoio de 
vários Governos, necessita de ajuda, pois está trabalhando com 
quatro caminhões-pipas e ainda existem pessoas passando sede. 

Essa situação não pode perdurar. Precisamos do Governador para 
ações que resolvam o problema de milhares de pessoas. Muito 
obrigado . 
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*-Sem revisão do orador.b 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, funcionários deste Poder Legislativo, autoridades, público 
presente nas galerias e telespectadores da TV Assembléia, muito boa 
tarde. 

É com imenso prazer que venho ao púlpito desta egrégia Casa para 
externar meus sinceros agradecimentos à diretoria estadual da 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC -, bem como 
a todos os seus funcionários , pela homenagem que me foi prestada 
quando da entrega da Comenda do Mérito Cenecista de Educação 
Comunitária Professor Jenner Procópio de Alvarenga, em solenidade 
ocorrida no penúltimo sábado, dia 6 de dezembro. 

A CNEC foi criada em Recife, no ano de 1943. Sua fundação em 
Minas Gerais ocorreu em 21 /9/51. Atualmente, a CNEC está presente 
em 21 Estados brasileiros, em 342 municípios de todo o País, 
atendendo 138.691 estudantes e 18 faculdades . Para que possamos 
ter uma noção da dimensão do alcance social desse trabalho, basta 
ver que somente aqui , no coração das montanhas mineiras, a referida 
entidade possui 27 escolas, 3 faculdades e 19.052 alunos. 

Entre suas principais finalidades, destacam-se: oferecer serviços 
educacionais avulsos, seriados e não seriados, formais e não formais , 
em todos os níveis e modalidades de ensino, para crianças, jovens e 
adultos, enfatizando a geração e a difusão de valores comunitários e a 
formação de uma sociedade democrática não excludente; promover, 
coordenar e executar ações, projetos e programas de assistência 
social , oferecendo oportunidades e meios para a melhoria das 
condições educacionais, culturais e a ascensão social de pessoas 
carentes ou em risco de exclusão social ; promover, coordenar e 
executar ações, projetos e programas de preservação do meio 
ambiente e turismo. Encontram-se ainda entre as finalidades da 
CNEC promover, coordenar e executar ações, projetos e programas 
educacionais e culturais, em todas as suas formas de expressão; criar 
e manter centros de educação profissional nos níveis de capacitação, 
qualificação, suprimento, básico, técnico e tecnológico, oferecendo a 
jovens e adultos as habilitações necessárias para o exercício de sua 
cidadania e para seu desenvolvimento técnico, profissional e cultural. 
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Assim tem agido a CNEC há 60 anos no Brasil. Assim tem agido 

a CNEC há 52 anos em Minas Gerais, graças à coragem e à 
determinação de seu fundador, o Prof. Jenner Procópio de Alvarenga. 
Ele, sim, um cenecista símbolo da educação comunitária em nosso 
Estado, faz valer, todos os dias, o significado da expressão do Pe. 
Antônio Vieira: "Instruir é construir''. 

Há mais de cinco décadas, o Prof. Jenner Procópio enfrentou não 
somente os desafios para manter e fortalecer a CNEC, mas doou-se, 
sem medidas, naquela que pode ser considerada uma das mais 
sublimes tarefas que o homem pode exercer em favor de seus irmãos: 
a de educá-los. E para tanto, é preciso humildade: aquele que 
aprende e não põe em prática o que aprendeu é como aquele que ara 
e não semeia. 

Educar é transformar, é libertar o homem da condição de homem-
objeto para a condição de homem-sujeito, capaz de lutar por uma 
sociedade que, sendo também sujeito de si mesma, tenha nesse novo 
homem e nesse povo sujeitos de sua história, como bem o disse 
Paulo Freire. "O ensinamento é uma luz, um caminho para a vida", 
está escrito em Provérbios 6,23. É, pois, fundamental para o resgate 
da cidadania, da justiça e da inclusão social de todos os brasileiros e 
brasileiras. 

A análise dos dados sobre educação coletados pelo Censo 2000 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE-, divulgados em 
2/11/2003, mostra que a quantidade de analfabetos diminuiu no país 
nas últimas décadas, mas continua alarmante. Minas Gerais, só para 
que todos nós possamos ter uma vaga noção da gravidade do 
problema, tem duas vezes e meia mais analfabetos do que 
profissionais de nível superior entre a população com idade suficiente 
para ter um diploma de 3° grau. São essas pesquisas, Srs. 
Deputados, Sras. Deputadas e público aqui presente no Plenário 
desta Assembléia, que solidificam ainda mais nosso reconhecimento 
pelo alcance social do trabalho de entidades como a CNEC. Pasmem, 
senhoras e senhores, mas existem no Brasil cidades onde o próprio 
Prefeito não sabe ler, como Mandari, na Bahia. Precisamos indignar-
nos com esta situação e partir para uma ação mais efetiva, uma vez 
que a soma de nossos esforços será capaz de superar as 
dificuldades. Temos a obrigação moral de agir como o Prof. Jenner 
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Procópio de Alvarenga, quando da fundação e da manutenção da 
CNEC em Minas Gerais, acreditando e apoiando o programa Brasil 
Alfabetizado, que começou a funcionar no início deste ano. A meta é 
alfabetizar 3 milhões de pessoas em 2003; 6 milhões em 2004; outros 
6 milhões em 2005; 5 milhões em 2006. Tal iniciativa envolve recursos 
da ordem de R$ 1.500.000.000,00, previstos no Plano Plurianual. E 
partiu, é preciso lembrá-los, de um Presidente que, mesmo sem ter 
títulos de mestrado ou doutorado, valoriza e reconhece a importância 
da educação como poucos que governaram este País o fizeram . 

Na qualidade de agraciado com a Comenda do Mérito Cenecista de 
Educação Comunitária Professor Jenner Procópio de Alvarenga, e 
também sendo eu, com muito orgulho, um professor, manifesto minha 
gratidão a todos os Diretores e funcionários da CNEC pela 
homenagem recebida. Segundo Aristóteles, "a grandeza não consiste 
em receber honras, mas em merecê-las". 

Estou, por meio desse pensamento, convicto do grau de notoriedade 
que possui o estimado Prof. Jenner Procópio para denonimar a 
medalha que ocupou espaço em meu peito no último sábado, bem 
como do legado de sabedoria e perseverança que deixou para todos 
nós. 

Não poderia deixar, neste momento, de manifestar meus efusivos e 
sinceros cumprimentos ao amigo, Prof. José Januzzi Reis, que está 
deixando a Presidência da CENEC. 

Valho-me de uma reflexão de Eunice Durham, professora paulista, 
para ilustrar a importância magnífica do trabalho realizado durante sua 
gestão: "O homem não inventa uma canoa só porque deseja cruzar 
um rio, ou vencer o mar; mas, inventando a canoa, ele toma 
consciência do rio, do mar, da canoa e de si mesmo". 

Desejo ao atual Presidente, Prof. Raimundo Nonato, mandato 
permeado de êxito, porque somente o amor e a fé indicam o caminho 
certo. Como membro do Conselho Estadual da CENEC, somaremos 
com o professor no próximo triênio, a fim de que, cada vez mais, a 
instituição continue real izando e promovendo a educação comunitária 
em Minas Gerais. 

Aproveito esta oportunidade para tornar de conhecimento público 
uma ação ajuizada há poucos minutos pelo Ministério Público 
Estadual, assinada pelos Promotores de Justiça Antônio Aurélio 
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Santos, Luiz Antônio Sasdelli Prudente e Mariano Guimarães 
Sepúlveda, da Promotoria de Direitos Humanos e Controle Externo da 
Atividade Policial. 

A denúncia contra o Delegado Walter do Rosário Felisberto Souza -
o qual anteriormente atuava na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes e 
hoje atua na Delegacia de Furtos e Roubos - e contra os Detetives 
Marcelo Carpino de Oliveira, vulgo Carioca Gordinho, e Aloísio 
Pegado Cortez, vulgo Carioca Magrinho, diz respeito a um fato 
ocorrido em 2001 , quando foi presa, por tráfico de drogas, Sílvia 
Helena Menezes, a mesma que, em junho do ano passado, denunciou 
policiais que agiam no hipercentro. Quinze foram condenados em 
primeira instância. 

Os Detetives Marcelo e Aloísio levaram Sílvia Helena para a 
delegacia em que estava de plantão o Delegado Walter do Rosário 
Felisberto Souza, onde a agrediram e violentaram. O Delegado não 
fez o flagrante por tráfico de drogas. 

Sempre dissemos que o problema envolvendo os policiais do 
hipercentro fazia parte de uma estrutura maior, ou seja, de uma 
quadrilha que atuava há mais de dez anos nessa região da Capital. 
Conforme essa denúncia, estão envolvidos um Delegado de Polícia 
que prevaricou e não cumpriu seu dever, tendo incorrido nas sanções 
do art. 319 do Código Penal; e dois policiais que incorreram nas 
sanções do art. 322 desse Código. 

Por omissões como essa, ocorrida há dois anos, houve um 
escândalo no hipercentro, mostrando claramente o envolvimento cada 
vez maior de policiais com a quadrilha. A violência caiu 
significativamente a partir de julho de 2002, após a prisão de policiais 
que atuavam nessa região de Belo Horizonte. 

No penúltimo parágrafo, o Ministério Público destacou outros fatos 
lavrados na sentença do Juiz da 3a Vara de Tóxicos, particularmente 
nas folhas 112 e 175, em que são pedidas providências à 
Corregedoria de Polícia. Certamente, quando esse trabalho terminar, 
teremos uma visão mais ampla do que representa essa quadrilha de 
maus policiais. Esse é mais um capítulo. Dentro dos próximos dias, 
daremos ciência a este Plenário de outras providências que estão 
sendo tomadas pelo Ministério Público. Essa quadrilha tem causado 
medo e terror no hipercentro de Belo Horizonte, o que demonstra que 
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a atuação desse grupo é antiga. 

Esperamos ainda a denúncia da lei de tóxicos, a respeito dos cinco 
policiais militares. Provavelmente, será feita até fevereiro e março do 
próximo ano. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Durval Ângelo, 
aproveito esta oportunidade para fazer um convite a V. Exa. Nesta 
manhã foi aprovado um requerimento na Comissão de Segurança 
Pública solicitando uma investigação sobre a máfia que atua com 
produtos de pirataria e falsificações, em especial de remédios. O 
Brasil é um dos maiores produtores de remédio do mundo, mas 
ninguém sabe que quase tudo é falsificado. Já recebemos inúmeras 
denúncias envolvendo policiais civis nessa operação de pirataria ... 

Teremos uma reunião amanhã e convidaremos pessoas que farão 
as denúncias anonimamente. Acreditamos na necessidade de criação 
de uma CPI. Obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo* - Essa ação será muito importante, 
Deputado Rogério Correia. Aliás, contribuiremos com o fornecimento 
de inúmeras denúncias e dados que estão em nosso gabinete. 
Obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, imprensa, povo de Minas, volto a abordar o tema que foi 
motivo de aparte ao pronunciamento do Deputado Arlen Santiago, 
quando demonstrou, com dados e experiência, a situação dramática 
do Norte de Minas, do Noroeste e de grande parte do Jequitinhonha. 
Peço licença para ler uma reportagem publicada hoje, 16 de 
dezembro, no jornal "Estado de Minas", de autoria do jornalista Luís 
Ribeiro, da cidade de Montes Claros. 

Sempre tenho enaltecido o trabalho desse jornalista, responsável 
pela sucursal do jornal "Estado de Minas" em Montes Claros. (- Lê:) 

"Atraso da chuva piora seca. Produtores rurais reclamam da demora 
e consideram insuficiente o volume da água que caiu na região Norte 
até o momento. Rios e córregos estão vazios e população recorre aos 
caminhões-pipa para sobreviver. O retardamento das chuvas está 
causando sérios prejuízos ao Norte de Minas. Até agora, choveu 
muito pouco na região, onde centenas de rios e córregos continuam 
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secos e muitos pequenos produtores perderam o plantio. Além 
disso, muitas comunidades continuam sendo abastecidas por 
caminhões-pipa. "Há sinais de que a região terá um dos piores anos 
da história em termos de chuvas", alerta o experiente produtor Fábio 
Lafetá Rebello , ex-Presidente da Sociedade Rural de Montes Claros. 
Ele disse que não se recorda de uma época de tão pouca ajuda de 
São Pedro no Norte de Minas como agora. Fábio Rebello salienta que 
as chuvas, além de poucas, estão muito esparsas. "Até agora, não 
houve uma chuva geral em toda região. As vezes, chove numa 
propriedade e não cai uma gota d'água na fazenda ao lado", revela o 
produtor. Ele disse que em sua fazenda, no Município de Montes 
Claros, choveu pela última vez em janeiro, há 11 meses. 
Levantamento da EMATER divulgado em novembro aponta a 
existência de cerca de 650 rios e córregos secos no Norte do Estado. 
O Gerente Regional da EMATER em Montes Claros, Fernando 
Demicheli , salienta que, de lá para cá, pouca coisa mudou, pois as 
chuvas registradas até agora foram insuficientes para recuperar os 
mananciais. "Já estamos em meados de dezembro e praticamente 
ainda não choveu nada na região", ressalta Demicheli , lembrando que 
em torno de 50% dos plantios realizados pelos pequenos produtores 
foram perdidos. O representante da EMATER explica que os efeitos 
da seca agravam o problema da falta de água para o abastecimento 
humano. "O problema é que aumentou a degradação ambiental por 
causa do desmatamento. Os rios estão todos assoreados, com muita 
areia nos seus leitos. Por isso, secam mais rápido", afirmou o técnico." 

Fiz questão de fazer a leitura dessa reportagem porque, quando 
abordamos este tema, muitas pessoas não entendem o que é sofrer o 
castigo de uma seca prolongada. Imaginem o que é uma região ficar 
11 meses sem chuva, e o mais espetacular é que o produtor rural 
segue acreditando que ainda é possível fazer alguma coisa. É 
impressionante a garra e a presença do produtor em todos os 
assuntos e sua luta diária para mudar esse problema. A seca não 
depende do homem, mas da natureza e de Deus. Porém, é 
necessário que o homem, que não pode fazer chover, traga 
benefícios, fazendo ações continuadas para o combate à seca. É 
onde interferimos e pedimos um projeto que atenda nossa região, não 
apenas neste momento de desespero, mas que traga luz e esperança 
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aos produtores rurais e moradores do Norte de Minas. Refiro-me à 
construção de barragens, e há um programa do Governo Federal , 
através da CODEVASF e do DNOCS. 

Esses programas prevêem a construção de inúmeras barragens na 
nossa região. Essas barragens não são grandes, faraônicas , mas 
pequenas e médias, suficientes para o abastecimento humano e 
animal. 

O Frigorífico Kaiowa, de Janaúba, que há poucos anos abatia 500 
reses por dia, foi reinaugurado há três meses pelo Governador Aécio 
Neves. Estive presente no evento, que fez surgir novas esperanças. 
Entretanto, esse frigorífico está fechado porque não há gado para ser 
abatido. As pessoas que possuem os animais para o abate não 
podem vendê-los, porque os animais não têm peso nem qualidade. 
Isso mostra o quanto necessitamos de açôes efetivas. 

Louvo o trabalho do Governador Aécio Neves e a sua preocupação 
em levar abastecimento humano à população. Há pouco, vi nas 
galerias deste Plenário o Prefeito de Mamonas,' cidade do Norte de 
Minas. Com certeza, ele, como muitos outros Prefeitos, Vereadores e 
lideranças, pode atestar o que dizemos. É necessário que o Governo 
socorra a região com projetos específicos e que disponibilize recursos 
à CODEVASF, um dos mais importantes órgãos do Estado, muito bem 
administrado pelo Dr. Anderson Chaves Vasconcelos, indicado para 
essa difícil e espinhosa missão. 

Presidente, abro um parêntese para saudar dois Deputados 
Federais, Fernando Diniz e Márcio Rinaldo, e também lhes agradecer, 
pois, numa discussão interna da bancada de Minas Gerais, 
conseguiram assegurar emenda importante para a CODEVASF no 
valor de R$1 00.000.000,00. Espero que o Presidente Lula a libere. 
Essa emenda será específica para combater, de forma contínua, séria 
e responsável, os efeitos da seca na nossa região, com a construção 
da barragem hidrelétrica de Jequitaí, defendida arduamente pelos 
Deputados nesta tribuna. 

Portanto, agradeço aos Deputados Federais Fernando Diniz, Márcio 
Reinaldo e Athos Avelino, um dos poucos representantes da nossa 
região. Pedimos-lhes que não desistam de defender essa emenda e 
que façam gestão junto ao Presidente Lula para que libere parte 
desses recursos no ano que vem. 
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Reconheço de público o trabalho realizado pela Deputada Ana 

Maria Resende, principalmente na defesa de ações dessa natureza na 
nossa região. 

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)- Agradeço o carinho e 
a atenção do Deputado Carlos Pimenta. Parabenizo-o por essa nova 
maneira de enxergar a seca do Norte de Minas. Percebemos que, até 
então, tínhamos uma visão clientelista. Se computarmos todo o 
dinheiro que o Estado já gastou na compra de caminhões-pipas, 
certamente o Norte de Minas já não teria mais esse problema. 

Apenas nesta semana, tivemos a dispensa de 250 funcionários do 
antigo Kaiowa, os quais não tinham nem um mês de contrato. 

Se não tomarmos providências urgentes e se as chuvas não vierem 
em dias, perderemos os animais, que não terão nem a soca mais para 
comer. Os nossos pequenos produtores já perderam duas vezes as 
suas plantações. 

Parabenizo V. Exa. por abordar assunto de tamanha importância. É 
preciso que o nosso Governador, juntamente com a Assembléia 
Legislativa, estabeleça políticas que corrijam a seca e mostrem-nos 
como conviver com ela, nossa companheira constante. Precisamos 
aprender a conviver de maneira inteligente, pois é impossível acabar 
com ela. Muito obrigad~. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado. Devemos ser um pouco 
mais incisivos em nossa ação. Quando falamos sobre a seca, cria-se, 
até certo ponto, determinada rejeição quanto às nossas ações no 
Norte de Minas. Há Deputados que não enxergam o Estado de 
maneira ampla e, muitas vezes, são contra ações específicas para o 
Norte de Minas. Isso não importa. Por mais ciúme e situações criadas, 
precisamos ser mais incisivos. Por exemplo, recebi um ofício de 
pessoas ligadas à UNIMONTES, orgulho de todo o povo mineiro. Essa 
universidade, que é uma das maiores do País, teve oito notas A e 16 
notas B no Provão do MEC. Entre as universidades estaduais, talvez 
seja a que tem o melhor desempenho. 

Grande parte da sociedade de Montes Claros me enviou ofícios, fax, 
"e-mails", telefonemas, telegramas, mostrando a sua indignação ao 
desejo de tirarem a UNICIRCO de Montes Claros. Acredito que 
também chegaram a V. Exa. Há dois anos, criou-se essa 
universidade, fruto da luta da UNIMONTES, dos alunos, dos 
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professores e da sociedade. Atualmente, atende a 450 crianças 
pobres, trazendo dignidade e escola de bom nível. Além disso, faz 
com que as crianças tenham mais gosto pela vida e sintam-se 
cidadãos. Fomos a Brasília para lutar pela sua criação. Hipotecamos 
apoio e solidariedade à Reitoria da UNIMONTES, que hoje, sem 
dúvida alguma, é uma das grandes obras do Governo Federal em 
Montes Claros. Anuncia-se a saída da UNICIRCO de Montes Claros 
para Belo Horizonte. Não concordamos com isso. O Governador nos 
atendeu na designação de R$5.000.000,00 para a conclusão do 
Hospital Universitário, único eminentemente público de toda a região 
norte mineira, que, há quatro anos, estava parado. Por meio de um 
movimento, agiremos também para mostrar que merecemos a 
permanência da UNICIRCO em Montes Claros. Peço a V. Exa. e aos 
demais Deputados que mostrem a força dessa bancada, 
independentemente de posições políticas, para que se crie um 
programa especffico de combate à seca e de defesa da UNIMONTES, 
nossa grande universidade, cujo brilho tentam, de todas as formas, 
tentam tirar. Muito obrigado. 

·-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira. 
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, pessoas que nos visitam, todos que nos acompanham 
pela TV Assembléia. Gostaria de dizer que ontem foi lida e entregue a 
conclusão do relatório da Comissão Especial de Expansão do Metrô 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É um relatório com mais 
de 30 ou 40 folhas. Gostaria de fazer sua leitura na íntegra, mas o 
tempo não me permite, então vou tecer algumas considerações. 

O relatório contém tudo que a comissão pôde apurar .. Foi constatado 
que houve, realmente, por parte do Ministro das Cidades, um boicote 
a essa Comissão. Tentamos uma audiência com o Ministro por várias 
vezes, mas, infelizmente, não conseguimos. Também o Prefeito de 
Belo Horizonte foi convidado, salvo engano, três vezes, e não 
compareceu nesta Casa para um debate que interessa a toda a nossa 
população. Debatemos muito sobre o metrô, um transporte eficiente, 
de qualidade, barato e rápido. É uma novela que vem durando 22 
anos e já consumiu mais de R$850 .. 000.000,00 do Governo. É a Linha 
1, Eldorado-Vilarinho, e a Linha 2. Ouvimos aqui várias autoridades: o 
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Tribunal de Contas da União, os empresários que construíram a 
Estação BHBUS do Barreiro, que já está pronta para receber o metrô, 
e a empresa que ganhou a licitação para construir a Estação do 
Vilarinho, licitação cancelada por três pessoas delegadas pelo João 
Luiz, Presidente da CBTU. O processo está "sub judice", e não 
encontramos nada que, de fato, justificasse o cancelamento dessa 
licitação. Vimos que foi uma decisão política e pessoal. Lamentamos 
muito tal decisão e o fato de a CBTU não ter contemplado o ramal 
Calafate-Barreiro para a conclusão, em que seriam beneficiadas mais 
de 850 mil pessoas. Fizemos uma crítica ao Ministro, que esteve aqui, 
salvo engano no dia 1 O, anunciando a liberação de R$41.000.000,00 
para o metrô e a extensão da linha 3 (Savassi , Pampulha e Sion), 
sendo que nem a Linha 1 foi concluída. Diríamos que isso foi um 
palanque eleitoral para o atual Prefeito e um apoio moral para o 
Presidente da CBTU, que veio a esta Assembléia e disse que se o 
metrô continuar a ser tratado da maneira como está, o ramal Calafate-
Barreiro se tornará uma realidade daqui a 15 ou 2b anos. 

Apresentamos o relatório, e vimos que realmente houve um boicote 
por parte de alguns Deputados e autoridades dessa Comissão. 
Solicitamos alguns documentos que não nos foram enviados, e não foi 
possível obter maiores informações. 

Encaminharemos cópia aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, 
ao Presidente, ao Governador, ao Prefeito, aos Secretários de 
Governo e de Transportes e Obras Públicas para análise. Nossa 
intenção é mostrar à comunidade belo-horizontina a realidade do 
Metrô de Belo Horizonte. 

Trata-se de uma novela de 22 anos. Quando chegam as eleições 
municipais, presenciamos o que vimos na semana passada. A 
comunidade é convidada a participar de várias reuniões. As 
secretarias e regionais são esvaziadas, para seus funcionários 
baterem palmas para Secretário, Prefeito e Ministros e para ouvirem 
que serão liberados recursos, que de fato não chegarão. 

O metrô e outras obras de grande porte precisam ser 
implementadas, mas vemos que falta vontade política dos 
governantes para que o metrô se torne realidade. 

Na semana passada estive na tribuna da Casa para criticar o PT por 
sua omissão no caso do metrô e pelo oportunismo político do Ministro 
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em dar palanque ao candidato à reeleição para a Prefeitura. Usou 
novamente o metrô anunciando a extensão da Linha n° 2 e a criação 
da Linha no 3, deixando no meio do caminho a linha Calafate-Barreiro. 

Fui acusado pelos colegas da ala petista de traição, porque nas 
eleições presidenciais estávamos do mesmo lado. Quero penitenciar-
me hoje pelo erro que cometi, mostrando que sou um homem sensato, 
racional e justo. Venho aqui parabenizar o Prefeito Municipal pelo 
sucateamento da saúde no município, culminando com o fechamento 
de mais um hospital. 

Dessa vez o Hospital Infantil São Paulo, no Barreiro, teve seu PA 
fechado. Foi tema de discussão aqui em audiência pública da 
Comissão, quando a representante do Secretário Municipal de Saúde 
comprometeu-se em avaliar melhor a situação, mas acabou decidindo 
pelo encerramento do atendimento. 

Sabem por quê? Porque, segundo eles, a demanda de exames do 
laboratório é baixa e é feito muito atendimento a crianças com asma 
de outros municípios, que não têm atendimento em suas cidades. 
Destino igual terão outros hospitais que, a exemplo do Hospital São 
Paulo, também terão seu PA encerrado em 2004, entre eles o Santa 
Lúcia, o Hospital das Clínicas e hospitais da FHEMIG. Há também os 
casos da Santa Casa e dos Hospitais da Baleia e São José. 

A decisão da Secretaria da Saúde foi sensata. Contamos com 
atendimento nota 1 O nos postos de saúde que têm sempre todas as 
especialidades médicas e medicamentos à disposição da 
comunidade. 

Cumprimento o Prefeito pelas mudanças estruturais que tem 
promovido na cidade, que comemora mais um aniversário no 
esplendor do progresso. O transporte coletivo está ótimo; a saúde 
maravilhosa; e as obras estruturais pululam por toda parte. 

Justo, justíssimo que o nosso Prefeito venha neste domingo fazer 
publicidade em oito páginas. 

Tenho o jornal em mão. Sr. Presidente, não sei se V. Exa. o leu, 
mas são oito páginas de publicidade dos excelentes trabalhos 
prestados à comunidade de Belo Horizonte. Na realidade, vimos o 
ajardinamento da Lagoa da Pampulha, mas, até agora, nenhuma obra 
estruturante em Belo Horizonte. O jornal, que durante uma semana 
anunciou as precariedades da cidade, apontando dramas de toda 
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ordem, foi utilizado agora para falar bem, mostrando o lado 
positivo da administração. 

"Capital desfigurada", "Falta saúde", "Cidade lixo - BH que turista 
vê", "Centro perde a identidade", "Avenida de promessas" são 
exemplos de vários artigos publicados anteriormente pelo mesmo 
jornal que fez o encarte que contém esse informe especial sobre a 
Fundação Assis Chateaubriand, de oito folhas: "Cenário brasileiro", 
"Cenário mineiro", "Desafios dos municípios". Consta ainda a reforma 
da Praça Sete, obra de mais de R$5.000.000,00, que não foi 
priorizada no Orçamento Participativo de Belo Horizonte. 

Podemos observar, em nossa cidade, comunidades à procura de 
recursos nas secretarias regionais para a realização de obras, no 
valor aproximado de R$80.000,00, para resolver problemas de 
poluição. Por outro lado, o Governo Municipal priorizou a obra da 
Praça Sete, cuja nota recebida pela comunidade foi, se não me 
engano, 2 ,8. 

Além disso, podemos observar a situação da MG-5, também 
chamada de Avenida Borba Gato, no trevo de Sabará, o qual dá 
acesso a Caeté e a Vitória, no Espfrito Santo. As pessoas que vêm 
dessas cidades têm de ir até a Avenida Cristiano Machado e fazer o 
retorno, para retomarem esse trevo. O recurso gasto na Praça Sete 
seria destinado exatamente à revitalização desse trevo e à construção 
de trincheira e de viaduto no local, o que atenderia mais de 150 mil 
belo-horizontinos. Há anos, essa obra vem sendo reivindicada pelos 
moradores da região: São Marcos, Goiânia, Vila lpê. Essas pessoas 
são penalizadas com a falta de recursos. 

Quero dizer que não tenho nada pessoal contra o Prefeito de Belo 
Horizonte. Considero-o pessoa muito boa, mas a sua administração 
tem muitos erros, cabendo a este parlamentar, representante legítimo 
do povo, como as senhoras e os senhores, tecer elogios e críticas 
construtivas para o bem da nossa querida BH. 

Às vezes as pessoas dizem que estou exagerando nas críticas, mas 
podemos observar a situação de Venda Nova, que está abandonada, 
e do Barreiro. O Secretário Paulo Funghi, bom administrador, está 
com dificuldades em executar o seu trabalho. Realmente, a 
comunidade é muito carente, e não há recursos para todas suas 
reivindicações serem atendidas. 
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Belo Horizonte está quebrada, e sua administração não tem 

recursos. Contamos, portanto, com o apoio dos Governos Estadual e 
Federal para realizar as obras do ano que vem. 

Desejo que o Prefeito consiga esses recursos para que Belo 
Horizonte tenha suas obras concluídas. 

Apresento essas correções e agradeço aos Deputados que 
participaram da Comissão do Metrô. Esta Casa fez o seu papel, pois 
queríamos mostrar à comunidade a verdade do metrô de Belo 
Horizonte. Nenhum Deputado tem lutado mais para que o metrô da 
cidade se torne uma realidade. 

Lembro que há um relatório à disposição dos senhores. Muito 
obrigado. 

28 Parte (Ordem do Dia) 
18 Fase 

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

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° 9, os 
Requerimentos n°s 2 .125 e 2 .126/2003, da Comissão de Direitos 
Humanos, 2.127/2003, da Comissão de Educação, e 2 .128/2003, da 
Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art . 
104 do Regimento Interno. 

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

apresentada nesta reunião pela Comissão de Administração Pública -
aprovação, na 40a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 
2.037/2003, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 2.046 e 2.047/2003, 
da Deputada Ana Maria Resende (Ciente. Publique-se.). 

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, requerimentos dos 
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Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3), em que solicita a inclusão em 
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição no 52/2003 e dos 
Projetos de Lei nos 674 e 830/2003, e Sargento Rodrigues (2) , em que 
solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n°s 279 e 
280/2003, e, nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Leonardo Moreira, em 
que solicita seja o Projeto de Lei no 920/2003 encaminhado à 
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de 
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

Discussão e Votação de Pareceres 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°s 583/2003, do Deputado Neider Moreira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao Município de ltaúna o imóvel que especifica; e 
1.079/2003, do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei 
no 12.235, de 30/12/97, que dispõe sobre imposto sobre propriedade 
de veículos automotores e IPVA (À sanção.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Célio Moreira - Em meu pronunciamento, fiz referência 

ao hospital de referência de Belo Horizonte que está sendo fechado. A 
atuante Deputada Maria Tereza Lara teceu comentários quanto a isso. 
Há exceções no PT, como a Deputada Maria Tereza Lara, o Deputado 
André Quintão e outros. Há Deputados do PT que são responsáveis, 
éticos e comprometidos com o bem comum. 

O Deputado Rogério Correia questionou o fechamento do Hospital 
Infantil São Paulo. Lerei na íntegra o documento que recebemos do 
Diretor Clínico do Hospital.(- Lê:) 

"Contrariando o que foi acordado com a Comissão de Saúde da 
Assembléia Legislativa na reunião do dia 20/12/2003, realizada no 
plenarinho 2, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu pelo 
fechamento do posto de pronto atendimento do Hospital Infantil São 
Paulo, a partir de janeiro de 2004. Na citada reunião, a representante 
da Prefeitura, Ora. Roseli da Costa Oliveira, afirmou à Comissão que 
estava procedendo a novos estudos e que o posto não seria fechado. 
O mais lamentável é que outros serviços da Capital também serão 
fechados na mesma data, como os do Hospital Santa Lúcia, de 
hospitais da FHEMIG e do Hospital das Clínicas, entre outros." 
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Estou de posse de vários documentos, em que a comunidade 

pede providências e empenho por parte de Deputados e Vereadores, 
principalmente daqueles votados na região do Barreiro, como os 
Deputados Rogério Correia e Roberto Carvalho, para que isso não 
aconteça. Esperamos contar com a sensibilidade do Prefeito e do 
Secretário Municipal de Saúde, Dr. Helvécio, para que façam reexame 
dessa decisão, porque milhares de crianças serão prejudicadas com o 
fechamento do posto de pronto atendimento do Hospital São Paulo, 
que, há mais de 30 anos, presta excelentes serviços à região do 
Barreiro. 

A acusação não é leviana ou mentirosa. Os documentos provam as 
minhas palavras. Além disso, como disse, realizamos audiência 
pública para discutir o assunto. Apesar disso, o posto de atendimento 
de mais um hospital será fechado. 

Solicitamos ao Presidente da Comissão de Saúde, Deputado 
Ricardo Duarte, que envie ofício ao Prefeito e ao Secretário Municipal, 
informando que o acordo firmado naquela reunião não está sendo 
cumprido. Aquele hospital não atende somente à população de Belo 
Horizonte, mas também à de lbirité, Sarzedo, Brumadinho e 
Contagem. O fechamento do posto de atendimento causará enorme 
prejuízo à região. 

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, trago ao 
conhecimento deste Plenário um fato curioso. Sempre disse que o 
jogo ilegal atende a poucos. Fui informado de que máquinas e lojas 
clandestinas estão funcionando em todo o Estado. Uma operação 
conjunta do Ministério Público e da PMMG fechou uma loja da Slot, de 
Poços de Caldas, credenciada e pagando seus impostos, deixando as 
ilegais funcionando. Isso é, no mínimo, curioso, Sr. Presidente. Falo 
isso para chamar a atenção dos Deputados, telespectadores e do 
Governador do Estado, que não sabem desse fato. Uma loja que paga 
os impostos em dia está fechada, e as outras, clandestinas, abertas. 
As lojas da Slot credenciadas na Loteria Mineira foram fechadas a 
pedido do Ministério Público. Obrigado. 

Votação de Requerimentos 
-A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua 

vez, requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, solicitando 
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 
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1.080/2003; Wanderley Ávila, solicitando tramitação em regime de 
urgência para o Projeto de Lei no 1.083/2003; e lvair Nogueira, 
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 712/2003 
(Cumpra-se.). 

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°, tansferi-la à Deputada Maria Tereza Lara. A 
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 1 O 
minutos. Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 
Srs. Deputados, quero fazer o registro de algumas atividades que 
desenvolvemos neste final de semana. Antes, porém, aproveitando a 
presença do Deputado Célio Moreira, quero discordar das 
considerações que ele fez com relação ao PT. Brevemente faremos 
um relato detalhado sobre a questão do investimento que o Governo 
Federal e também a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Prefeito 
Fernando Pimentel e sua equipe de saúde, têm feito nesta Capital. 

Sabemos da seriedade da equipe. Como se trata do SUS, as 
pessoas de todo o Estado vêm para Belo Horizonte procurar 
atendimento médico. Não podemos ser contrários a isso até que todas 
as cidades do Estado disponham de atendimento de qualidade e até 
que seja possível cada cidade assumir essa responsabilidade. 

Temos acompanhado o trabalho, sobretudo da equipe de saúde da 
Prefeitura de Belo Horizonte, e somos testemunha da seriedade do 
trabalho e das parcerias realizadas. 

Na sexta-feira passada, dia 12 de dezembro, estivemos na cidade 
de Alpinópolis, no sul de Minas, para oficializar um convênio, 
reivindicado por toda a população, dos educadores, das lideranças 
locais e dos companheiros do PT e de outros partidos. Esse convênio 
foi firmado com a Secretaria da Educação, por meio da Escola 
Estadual O. lndá, de Furnas, e de várias entidades, para possibilitar a 
implantação, a partir de fevereiro de 2004, de curso técnico de 
agropecuária. Foi assinada uma carta de intenções. Registro todo o 
trabalho realizado pela comunidade, pelos profissionais, pela Diretora 
da Escola O. lndá e pela comunidade escolar. Estivemos presentes 
representando o Estado de Minas Gerais na defesa desse projeto. 

O Deputado Rêmolo Aloise, majoritário naquela cidade, 
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desempenhou um papel importante como interlocutor com o 
Governo Estadual. O Governo Lula tem realizado o que é positivo 
para as nossas comunidades, com parcerias. Fazemos oposição ao 
Governo do Estado, mas quando se trata de ações em benefício do 
povo do Estado, sobretudo com relação à educação, temos realizado 
parcerias. Registramos o papel fundamental desse parlamentar, que 
contribuiu, com a sua intervenção, para a realização desse convênio, 
diante das dificuldades relativas à interlocução. 

Na sexta-feira, foi assinada uma carta de intenções. E o Governo 
Lula, por meio de Furnas, está possibilitando a efetivação desse 
convênio. Furnas liberará R$39.000,00 inicialmente e R$13.000,00 por 
mês, durante dois anos, para a implantação dessa escola 
importantíssima para os jovens de Alpinópolis. Estava presente, na 
ocasião, o Dr. Rodrigo Campos, um dos Diretores de Furnas, que teve 
a oportunidade de afirmar que nem nós sabemos o grande beneffcio 
que esses jovens receberão com a escola profissionalizante. Só o 
futuro, ou seja, a história, poderá registrar a contribuição com a 
mudança de projeto e profissional que estaremos proporcionando a 
esses jovens, porque muitos não terão condições de realizar um curso 
superior. Um curso profissionalizante lhes dará condições de ter uma 
profissão e de contribuir para a sociedade do sul de Minas, 
especialmente de Alpinópolis. 

Essa carta de intenções foi assinada por todas as partes: Furnas, 
representantes do Governo do Estado e da UEMG de Passos, 
Associação de Pais, Cooperativa de Produtores, Sindicato dos 
Produtores Rurais, Cooperativa de Crédito Rural, Cooperativa dos 
Produtores de Café, empresários da área rural e direção da escola. 

Mais uma vez, os jovens estudantes daquela cidade mostraram sua 
criatividade, demonstrando que a escola pública, quando bem 
administrada, oferece educação de qualidade. Menciono aqui o nome 
da Diretora Maria Silvéria, que, junto com seu corpo docente, tem 
oferecido uma educação pública de qualidade. Sabemos das 
dificuldades por que passa a escola pública, porém, quando há 
investimentos, sobretudo nos recursos humanos, pois os profissionais 
da educação são sérios e competentes, conseguimos uma escola de 
qualidade melhor até que as particulares. 

Registro ainda que, na segunda-feira, dia 15/12/2003, estivemos em 
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Três Corações, em audiência pública, para discutir a construção 
de uma penitenciária. Somos radicalmente contra a construção de 
penitenciária nos modelos tradicionais, os cadeiões. Estive presente 
junto com os Deputados Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva . O 
autor do requerimento foi o Deputado Rogério Correia . Além de nos 
posicionarmos contrariamente ao cadeião, tivemos oportunidade de 
conhecer a APAC, já em início de implantação. Contamos com a 
importante presença do Reitor da UNINCOR, Prof. Adair, que assumiu 
o compromisso de propor parceria com o Estado na implantação de 
um projeto alternativo de reeducação de detentos adultos e de 
recuperação de adolescentes. 

Sabemos que o verdadeiro papel das universidades é cumprir sua 
função social. Ainda que se trate de universidade particular, tem o 
compromisso social de investir para que a sociedade tenha mais 
qualidade de vida. Naquela ocasião, percebemos a importância da 
união entre as áreas de educação e segurança pública. Lá aconteceu 
uma reunião conjunta das Comissões de Educação e de Segurança 
Pública. Na oportunidade contamos com a presença do Presidente da 
Comissão de Educação, Deputado Adalclever Lopes. As áreas da 
educação e da segurança pública são importantes, pois, a partir delas, 
pode-se dar um novo norte para a questão penitenciária e carcerária 
no Estado. 

Convocamos todas as lideranças deste Estado, sobretudo as da 
área da educação e da segurança pública, para fazermos um mutirão 
contrário ao sistema penitenciário em vigor, propondo ações concretas 
rumo a uma mudança radical. Temos experiências positivas nesse 
campo. É possível fazer diferente. Para tanto, precisamos de medidas 
concretas. 

Hoje, pela manhã, estivemos em Betim, na porta da Câmara 
Municipal, em um ato pela paz, em contraposição à violência do 
assassinato do Prof. Cristian, da Escola Estadual Teotônio Vilela, na 
região de Teresópolis . Lá assumimos o compromisso de unir forças 
com as lideranças locais, contando até com a participação de 
estudiosos da área de segurança, e de lideranças dos Governos 
Federal e Estadual, a fim de mudarmos a situação vivida por aquela 
cidade. Amanhã, às 8 horas, teremos uma reunião com a OAB. Não é 
possível conviver com tanta violência na cidade de Betim e na região 
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metropolitana. 

É preciso unir forças para erradicarmos a violência e construirmos a 
fraternidade e a justiça. Muito obrigada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Chico Simões- Sr. Presidente, demais componentes da 

Mesa, Deputadas e Deputados, pessoas que nos vêem pessoalmente 
e pela TV Assembléia, utilizo estes 5 minutos para dirigir-me ao povo 
mineiro, a fim de que possamos analisar as atitudes do atual 
Governador e ter uma concepção clara de como este Estado vem 
sendo governado. 

Se fizermos uma reflexão sobre o primeiro ano de Governo, o que 
se colocou estampado, em todos os meios de comunicação, foi um 
Governo que representa o moderno, o eficiente, o correto, o 
transparente. Um Governo realmente preocupado com o povo mineiro, 
com o Estado de Minas Gerais, em praticar ações, segundo os meios 
de comunicação, que serviriam e servem de exemplo para o resto do 
País. 

Mas, ao mesmo tempo, percebemos que acontecem várias ações 
não publicadas, que, muitas vezes, descobrimos, quase por acaso, 
que mostram a outra face desse Governo, que não tem compromisso 
com o que é justo, com essa transparência tão apregoada pelos 
órgãos de comunicação. 

Trago para a sociedade dois exemplos. O primeiro, de quando o 
atual Governador tomou posse e fez questão de, em programas de 
auditório, em canais de televisão, dar exemplo de um Governo 
austero, limitando seu vencimento a R$10.500,00, quando tinha direito 
a receber até R$19.000,00, e o de seus Secretários a R$8.500,00, 
quando poderiam receber até R$16.000,00. 

Isso foi o que deixou transparecer para todo o País. Mas, na 
verdade, fomos surpreendidos, na calada da noite, por uma emenda a 
um projeto de lei do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que vem 
regulamentar as transações feitas por meio de desconto em folha 
entre o funcionalismo público e a rede bancária, estipulando como 
deve ser feito , o que deve ser comprometido ou não. Um projeto que 
merece nossos parabéns, já passou para o 2° turno e está na 
Comissão de Administração para receber parecer, a fim de ser votado 
no 2° turno. Fomos surpreendido, como disse, por uma emenda 
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Essa emenda coloca um aumento de vencimento para os 
Secretários. Os Secretários de Estado, que antes advinham de órgãos 
do Estado de Minas Gerais, poderiam optar pelos seus vencimentos 
mais 20% do que recebia um Secretário. Agora a coisa extrapolou, é 
colocado que pode vir de qualquer esfera do Governo Federal, de 
qualquer entidade, que ele receberá, não os R$8.500,00, conforme o 
nosso Governador, de uma maneira altamente marqueteira, disse 
para todo o País. Mas esse servidor, que será pago com dinheiro do 
Estado, poderá perceber o que recebe em seu órgão de origem, caso 
venha do Governo Federal , do Banco Central , do IPEA, ganhando 
R$12.000,00 a R$16.000,00 mais a atual verba de representação do 
Secretário. Receberá além do teto. 

Alguns podem dizer que quem pagará é o órgão de origem. Quem 
vai pagar ao Secretário é o órgão de origem, mas o Estado, com o 
dinheiro do povo mineiro, restituirá a entidade. Terão a entidade como 
intermediário. 

Essa é a PEC paralela do Governo do Estado de Minas Gerais. Só 
que a PEC paralela em Brasília está sendo às claras. Aqui, 
infelizmente, no 2° turno, vem essa emenda do relator, mostrando a 
outra face desse Governo. E assim acontece com outras questões. O 
Deputado Ricardo Duarte apresentou um projeto de lei propondo que 
as contas de energia elétrica em hospitais universitários mantidos por 
entidades públicas fossem subsidiadas. O projeto tomou bomba no 
nascedouro, mas, para nossa infelicidade, é publicado um artigo no 
jornal em que o Governador promete ao glorioso Atlético Mineiro 
subsidiar a energia elétrica para a construção de um centro de 
treinamento em Vespasiano. 

Essa é a outra face do Governo. O que se torna público torna-o 
simpático. Apesar de todo o respeito que tenho pelo Atlético, é uma 
injustiça. Para o Atlético pode, mas para os hospitais públicos, que 
estão falidos, não, uma vez que o projeto do Deputado Ricardo Duarte 
sequer foi apreciado por esta Casa. Espero que isso sirva para 
mostrar as duas faces da moeda do Governo de Minas Gerais. Às 
vésperas do Natal, devemos fazer essa reflexão. 

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

Presidência passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação da matéria constante na pauta. 

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

reunião os Projetos de Lei n°s 175, 1.026 e 1.293/2003, apreciados na 
reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e que faz retirar da 
pauta da reunião os Projetos de Lei n°S 850, 1.037, 1.082 e 
1 .132/2003, bem como o Projeto de Lei Complementar n° 44/2003, por 
não estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua 
apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento dos Deputados Luiz 

Humberto Carneiro e Alberto Pinto Coelho e da Deputada Jô Moraes 
solicitando inversão da pauta, de modo que os Projetos de Lei n°s 
1.056, 1.133 e 1.134/2003 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa 
ordem, entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Rogério Correia, solicitando que o Projeto 
de Lei n° 126/2003 seja apreciado em último lugar. Em votação, o 
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência 
verifica, de plano, que, nos termos da Decisão Normativa da 
Presidência no 7 , não há quórum para votação de proposta de 
emenda à Constituição nem para votação de projeto de lei 
complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias 
constantes na pauta. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.081 /2003, do 
Governador do Estado, que altera a Lei n° 12.427, de 27/12/96, que 
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da justiça 
estadual de primeiro e segundo graus. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa 
do Consumidor opinou pela aprovação do projeto com as Emendas no 
1 e 2 , que apresenta. A Comissão de Administração Pública opinou 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão 
de Defesa do Consumidor, e a Emenda n° 3 , que apresenta. A 
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Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo no 1 , que apresenta. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 , pela rejeição 
das Emendas n°s 4 a 14 e 16 a 21 , pela aprovação da Emenda no 15, 
das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 7 e 19, que 
apresenta, e da Emenda no 22, que apresenta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados, 

volto, mais uma vez, a esta tribuna para discutir a reforma tributária do 
Governo do Estado. O Governador enviou seis projetos a esta Casa. 
Um deles. é o tarifaço 1, Projeto n° 1.079, que cria a taxa de incêndio. 
Várias vezes mostramos o nosso protesto e a nossa indignação, mas, 
infelizmente, ele foi aprovado por esta Casa, por ampla maioria. 
Compreendemos que essa taxa é totalmente ilegal, inconstitucional e 
imoral. O PT entrará com uma ADIN no STF questionando sua 
legalidade. Foi aprovado também o tarifaço 2, que aumenta o IPVA 
em mais de 100% para quem possui moto. Isso é um absurdo. Quem 
utiliza a moto para trabalhar terá de pagar mais de .100% de IPVA, 
mas quem possui Kombi, picape, pagará mais de 50% de IPVA, e 
veículos utilitários mais 25% na taxa de licenciamento. As locadoras 
ganham, como presente de Natal, 50% de desconto no IPVA e no 
licenciamento de veículos. 

Hoje discutimos o tarifaço 4, Projeto n° 1.081 , que aumenta os 
valores das custas judiciais. Desta tribuna, faço mais uma denúncia. 
Se esse projeto for aprovado da maneira como chegou a esta Casa, 
certamente impedirá o acesso à justiça de muitos cidadãos mineiros. 
Sabemos que o acesso ao Poder Judiciário, além de ser um direito 
constitucional assegurado, é essencial para o exercício da cidadania. 
Então, o aumento exorbitante dessas taxas não só impedirá o acesso 
de muitos à justiça, como também aumentará, pura e simplesmente, a 
arrecadação do Estado. Quanto ao aumento das custas, o 
Governador Aécio Neves certamente dirá que, em Minas Gerais, a 
justiça é ligeira, muito rápida e eficaz, pois diminuirá o número de 
processos. É lógico que diminuirá, pois as pessoas não terão dinheiro 
para ingressar com ações na justiça. O Governador ainda dirá que, no 
Estado, não há processos amontoados. Certamente, os processos de 
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segunda instância diminuirão, porque os valores da apelação, 
pela proposta do Governador, são exorbitantes. 

Há um outro ponto. O Governador Aécio Neves faltou com a 
verdade. Provo isso. A Lei no 12.427, de 1996, define o valor das 
custas judiciárias de primeira e de segunda instâncias. O projeto do 
Governador Aécio Neves aumenta o valor de todas as taxas sobre o 
pretexto de efetuar um reajuste das taxas vigentes desde 1999. É 
importante dizer que a proposta do Governador reajustava os valores 
em percentuais de 85% para 516% das custas judiciais aplicadas à 
nova UFEMG. 

Denunciamos, houve algumas alterações, mas, infelizmente, vimos 
qual era o princípio do Governador Aécio Neves e por que faltou com 
a verdade. O Governador disse que estava fazendo o reajuste de 
2000 a outubro de 2003, mas a inflação durante esse período foi de 
63%, e o Governador estava querendo reajustar em 516%. Isso não é 
reajuste, é um aumento exorbitante. Os servidores públicos já tiveram 
ou terão esse reajuste de 63%? O servidor público está praticamente 
há nove anos sem reajuste. Fizemos a denúncia, brigamos e 
queríamos parabenizar o relator, Deputado Sebastião Helvécio, que 
fez mudanças significativas, porque esse era o projeto inicial do 
Governador. 

Existem ações que inviabilizam o acesso à justiça . Um exemplo é 
referente ao mandado de segurança. Houve um concurso público no 
Estado de Minas Gerais prestado por mais de 50 mil pessoas. Trinta 
mil servidores já haviam sido empossados e nomeados. No dia 26 de 
abril, o Juiz Edson Campos, da 48 Vara Fazendária do Estado de 
Minas Gerais, julgou procedente uma ação impetrada pela APP/MG, 
anulando o concurso público em primeira instância. Qual era o 
interesse do Governador? Se anulasse o concurso, mais de 30 mil 
servidores que já haviam sido empossados e nomeados poderiam ser 
contratados por via da CLT. É a quebra do regime único. O 
Governador teria um grande curral eleitoral. Quem não seguisse a 
cartilha do Governo do Estado, quem não seguisse a política 
implementada pelo Governo do Estado poderia ser demitido 
sumariamente. 

Em relação aos serviçais, como não existe interesse do Governador, 
o concurso está sendo homologado. Segundo informações que 
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tivemos, o Governador tinha interesse em terceirizar a merenda 
escolar. Terceirizando-se a merenda escolar, não haveria 
necessidade de serviçais. Mas houve uma forte pressão dos 
servidores, que se mobilizaram; pressionamos também e 
conseguimos mudar esse posicionamento. Prova disso é que o 
próprio Procurador admitiu que fez uma apelação frágil , sem os 
argumentos necessários. O servidor que se sentiu prejudicado 
impetrou mandado de segurança. 

Hoje o valor do mandado de segurança é de R$48,00. Pela nova 
proposta do Governador Aécio Neves, o mandado de segurança vai 
passar para R$246,00 - um aumento de 414%. Se um pai de família 
foi assassinado porque o Estado não cumpriu com sua função de 
garantir sua segurança, vai ter de ser feito um inventário. Hoje, o valor 
do inventário é de R$48,00. Pela nova proposta do Aécio, o valor 
passa a ser de R$295,78 - um aumento de 516%. Muitas pessoas não 
farão inventário por não terem dinheiro para pagar. 

Um cidadão tem uma batida no seu carro, sofrendo um prejuízo de 
R$1 0.000,00. Para entrar com uma ação de indenização ou reparação 
de danos, gasta hoje R$180,00. De acordo com a nova proposta do 
Governador, o valor dessa ação vai para R$443,00. Vai diminuir o 
número de ações impetradas na justiça. Quem vai pagar uma ação 
nesse valor? 

Se um filho deseja acrescentar o sobrenome do seu pai após um 
processo de investigação de paternidade, vai precisar de um alvará 
judicial. Hoje o custo desse alvará é de R$1 0,00. A nova proposta do 
Governador passa esse valor para R$36,96 - um aumento de 270%. 

Outra denúncia: se aprovado o Projeto de Lei n° 1.081 , os valores 
que a população mineira deverá pagar pelas custas judiciais serão 
maiores do que os previstos no projeto, porque a Lei no 12.155, do ex-
Governador Eduardo Azeredo, criou uma contribuição de 20% sobre 
cada custa judicial e a taxa de cartório, com o intuito de arrecadar 
recursos para investimentos em prédios de fóruns, repasses para o 
Fundo Penitenciário Estadual, custeio das atividades jurisdicionais, 
como Defensoria Pública, e repasses para entidades como a Caixa de 
Assistência da OAB e a Associação dos Juízes e dos Promotores. 
Além desses valores, a população terá de pagar 20%. 

Os Deputados poderão dizer que existe a justiça gratuita. Há, sim. A 
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Lei Federal no 1.060 assegura assistência judiciária gratuita 
àqueles que não possuem condições de arcar com as custas 
judiciárias. O que acontece? O Juiz pode deferir ou não. É 
praticamente exceção o deferimento, porque na maioria dos casos o 
Juiz indefere o pedido, principalmente se de servidor público. Se for 
solicitado por pessoa jurídica em virtude de dificuldade financeira, o 
Juiz também indefere. É praticamente regra no Poder Judiciário o 
indeferimento de pedido de justiça gratuita. 

O cidadão poderá entrar com apelação. No caso, pagará pagar 
R$443,00 - de custas, um aumento de 428%. Onde está a justiça 
gratuita? Trata-se de grande contradição. Se o projeto for aprovado, 
com certeza o acesso à justiça por parte de muitas pessoas será 
impedido no Estado. 

Há ações na justiça. Uma foi julgada no STF, a de no 1.772, da OAB; 
e há a Lei no 12.729, que conseguiu suspender por liminar a lei. 
Aguarda-se o julgamento do mérito. A OAB alegou o cerceamento do 
acesso à justiça com o aumento, a vinculação das taxas a índices de 
correção do valor da causa. Apresentamos várias emendas na Casa. 
Esperamos o apoio dos Deputados para mudanças no Projeto de Lei 
n° 1.081 , que impede o acesso da população de Minas Gerais à 
justiça. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia. 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, esse projeto trata do tarifaço no 4. São muitos 
projetos de tarifaço, em número de seis. Com isso, perde-se o 
conhecimento do número de entrada de cada um. O tarifaço no 1 foi o 
do incêndio, que levou o Deputado Weliton Prado a ficar preocupado 
em saber se havia algum Nero para colocar fogo em Minas. Estavam 
criando uma taxa para apagar incêndio no Estado inteiro, até onde 
não há Corpo de Bombeiros. Parece que era apenas a voracidade 
fiscal do Governador. 

O tarifaço n° 2, do IPVA, não perdoou nem os motoqueiros. Houve 
aumento de 50% no IPVA das motocicletas. Compra-se moto por ser 
um meio de transporte mais barato, mas o Governador, com sua 
voracidade fiscal , dá grande aumento nesse imposto. 

O tarifaço no 3 é do meio ambiente, para empresas que têm 
potencial de poluição. No caso, há taxa trimestral. 
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Agora vem o tarifaço n° 4, da justiça. O Deputado Weliton Prado, 

estudioso e combatente desses projetos dos tarifaços, nota que o 
aumento pode chegar a 516%. Se precisar da justiça, há tarifaço. Os 
salários dos servidores da justiça não aumentam, somente a taxa. 
Não se sabe o que é feito depois com a tarifa. Estamos encaminhando 
contra esse tarifaço no 4. 

Há ainda em tramitação o tarifaço n° 5, dos cartórios. O Deputado 
Alencar está lembrando da Marta Suplicy. No tarifaço dos cartórios, 
algumas taxas chegam a aumentar em até 17.000%. É muito 
aumento. 

Deputado Alencar da Silveira Jr., o tarifaço no 5 chega a aumentar 
taxa dos cartórios em 17.000%. É inimaginável como alguém pode ter 
tanta voracidade fiscal. Há ainda o tarifaço no 6, da morte, do ITCD. 

Não sei se as Deputadas e os Deputados leram no jornal de 
anteontem artigo em que o Senador Eduardo Azeredo comemora a 
reforma tributária dizendo que, com a sua aprovação, Minas Gerais 
ganhará R$500.000.000,00, fora o que virá do fundo regional, cuja 
regulamentação será feita agora. Entretanto, estimamos que Minas, 
na verdade, será agraciada ano que vem com aumento orçamentário 
de cerca de R$1.000.000.000,00. Supondo que sejam apenas 
R$500.000.000,00, consideramos mais que razoável , sendo, portanto, 
desnecessário que o Governador continue com essa voracidade fiscal , 
propondo o aumento de taxas, como vem fazendo. 

Sr. Presidente, queremos encaminhar contrariamente a mais esse 
tarifaço. Apresentamos diversas emendas a esse projeto, pelo menos 
22, das quais nenhuma foi acolhida pelo relator. A vontade do 
Governador é apenas tarifar, com uma lastimável voracidade de 
cobrança de impostos e taxas em Minas Gerais. Portanto, é esse o 
intuito que temos ao encaminharmos contrariamente a esse projeto. 
Esperamos que os Deputados da base do Governo nos sigam. 

Sr. Presidente, junto com o Deputado Chico Simões, fazemos 
obstrução na Comissão de Fiscalização por causa do tarifaço dos 
cartórios, o de no 5 . Esse tarifaço é sério, pois já veio taxado. Nesta 
Casa, recebeu diversas emendas ampliando a taxação, para a alegria 
dos cartórios. Se V. Exa. pretende terminar a sessão legislativa desta 
Assembléia na quinta-feira, deverá deixar de fora esse projeto ou 
resolver o problema dos cartórios, porque faremos obstrução acirrada, 
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não deixando aprovar-se aumento de até 17.000%. 

O Governador já propôs aumento, e, para alegria dos cartórios, 
nesta Assembléia as taxas são aumentadas demasiadamente. Isso 
não merece da nossa parte nenhuma outra atitude senão paralisar o 
processo de votação desse projeto. 

Queria ainda comunicar que, provavelmente na quinta-feira, deverá 
ser votado, no Senado, o 2° turno da reforma tributária. Temos 
emenda do PT que inclui no orçamento mineiro R$500.000.000,00 
referentes à reforma tributária. Estimamos esse valor por baixo, pois o 
Governo reconhece que conseguirá mais. Esses R$500.000.000,00 
irão para a área da saúde, exatamente a área em que o Governo do 
Estado não está respeitando a emenda à Constituição que obriga a 
aplicação de 12%. 

A alegação do Governo para não aceitar nossa emenda é a de que 
o Congresso ainda não votou a reforma tributária. Portanto, a posição 
da bancada é a de esperar essa votação para que esses 
R$500.000.000,00 sejam realocados no orçamento, uma vez que o 
Governador quer ter os R$500.000.000,00 soltos, sem definir onde 
serão gastos. Assim, poderá usá-los em um ano eleitoral. 

Mesmo que não tenha essa intenção, o Governador será muito 
pressionado pelos Prefeitos aliados, para que essa verba, estando 
solta no orçamento, em vez de ir para a saúde, vá para outras obras, 
que poderão ajudar na eleição dos Prefeitos que interessarem ao 
Governo. Por isso essa verba não foi colocada no orçamento, apesar 
de terem alegado que não fora aprovada no Congresso. 

Deputado Doutor Viana, vamos esperar a aprovação no Congresso, 
na quinta-feira, para, a partir daí, tentarmos encaixar no orçamento o 
que virá da reforma tributária do Governo Federal. Por baixo, 
colocamos R$500.000.000,00, mas o relator, Deputado Virgflio 
Guimarães, faz um cálculo de que Minas Gerais terá pelo menos 
R$1 .000.000,00 a mais no orçamento do próximo ano. Foi muito 
importante a reforma tributária feita pelo Presidente Lula, neste 
primeiro ano de Governo, porque ela faz também justiça aos Estados 
e municípios. 

Portanto, Sr. Presidente, encaminho contrariamente à votação do 
tarifaço 4. Registre-se que o Bloco PT -PCdoB votou contra todos os 
tarifaços do Governador, pois, a partir de janeiro, as pessoas 
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começarão a sentir no bolso a voracidade do Governador Aécio 
Neves. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério 
Correia solicitando votação destacada para as Emendas n°s 4, 5 e 16. 
A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo no 
1, salvo emendas e destaques. As Deputadas e os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Weliton Prado - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à 
verificação de votação pelo processo eletrônico. 

- Prodede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 30 Deputados. Votaram contra 

1 O Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo no 
1, salvo emendas e destaques. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, 
ficam prejudicadas as Emendas n°s 1 a 3. Em votação, as Emendas 
nos 15 e 22 e as subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 
7 e 19. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das 
subemendas, ficam prejudicadas as Emendas n°s 7 e 19. Em votação 
as Emendas n°s 6, 8 a 14, 17, 18, 20 e 21 , salvo destaques. As 
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Votação da Emenda no 4. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a Emenda no 4, que 
apresentamos, acrescenta ao art. 8° do Substitutivo n° 1 do referido 
projeto o seguinte inciso: o recurso de apelação contra decisão que 
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. Se o cidadão 
solicita a justiça gratuita, de acordo com a Lei Federal no 1.060, que 
assegura a assistência gratuita àqueles que não possuem condições 
de arcar com as custas judiciárias, e o Juiz indefere o pedido, ele 
entrará com uma apelação e terá de pagar os R$443,65 do projeto 
inicial do Governador, com um aumento de 428%. O valor da 
apelação pode ser maior que o da ação inicial. 

Com certeza, isso dificultaria o acesso à justiça. A Lei Estadual n° 
12.427, de 27/12/1996, dispõe sobre os valores das custas judiciárias 
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devidas ao Estado, no âmbito da justiça estadual de primeira e de 
segunda Instâncias. O Projeto de Lei n° 1.081 /2003, do Governador 
Aécio Neves, busca ampliar a receita do Estado com aumento 
desordenado das taxas judiciárias, o que pode ter como conseqüência 
a redução do acesso à justiça como um direito fundamental do 
exercício da cidadania. Com o aumento absurdo das custas 
judiciárias, não restará outra alternativa ao cidadão mineiro a não ser 
peticionar ao Juiz a assistência judiciária gratuita, prevista no art. 5° da 
Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Federal n° 
1.050, de 1960. 

Entretanto, o pedido de justiça gratuita pode não ser atendido pelo 
Juiz, situação em que o cidadão deve interpor recurso de apelação 
contra a decisão que indeferiu o pedido. Para a interposição dessa 
medida recursal , é necessário o pagamento das custas, que é 
chamado de preparo, o que poderá inviabilizar o acesso à justiça. Em 
face do exposto, propomos a inclusão do recurso de apelação contra 
a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita 
entre aquelas ações ou feitos que não se sujeitam ao pagamento de 
custas judiciárias. Pela importância da matéria aludida, solicitamos o 
apoio de todos os Deputados para a aprovação dessa importante 
emenda, que possui grande alcance social e tem a prerrogativa de 
garantir o acesso da população de Minas Gerais à justiça, que é um 
direito constitucional. 

Discutimos, nesta Casa, o tarifaço 1, que foi aprovado. Depois, 
discutimos os tarifaços 2 e 3. Agora, estamos discutindo o tarifaço 4, 
que diz respeito às custas judiciárias. A proposta do Bloco PT-PCdoB 
é clara. Nossa intenção era esperar a votação da reforma tributária em 
nível federal , a partir da qual Minas Gerais deveria receber um 
montante de mais de R$1 .000.000.000,00, e certamente resolveria 
seu problema de déficit. Porém, infelizmente o Governador Aécio 
Neves não demonstrou nenhuma sensibilidade social, objetivando 
empurrar-nos goela abaixo a aprovação dos tarifaços. Em nossa 
concepção, essas medidas constituem um verdadeiro confisco. Trata-
se de medidas confiscatórias, visto que punem, sobremaneira, todo o 
setor produtivo, incluindo os pequenos, os que têm grande 
necessidade de acesso à justiça. 

Por isso pedimos a todos os Deputados que votem com a população 
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de Minas Gerais, garantindo-lhe o amplo exercício da cidadania, o 
direito a ingressar com apelação. Esses valores poderão impedir o 
acesso das pessoas à justiça, fazendo com que o número de ações 
em segunda instância diminua. Se isso acontecer, o Governador irá 
soltar para os quatro ventos que os tribunais de Minas Gerais não têm 
processos parados, porque a justiça aqui é rápida. E será rápida, sim, 
porque as pessoas não terão condições de arcar com vultosos 
recursos para entrarem com ações na justiça. Destarte, 
encaminhamos pela aprovação da Emenda no 4 ao Projeto de Lei no 
1.081 , sobre o recurso de apelação contra a decisão que indeferiu o 
pedido de assistência judiciária gratuita. 

O Sr. Presidende- Em votação, a Emenda no 4. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Weliton Prado- Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder a 

verificação de votação pelo processo eletrônico. 
- Prodede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Deputado Fábio Avelar - Quero retificar minha votação. Acredito 

que esse painel está com o botão trocado. Votei "não", mas apareceu 
"sim". 

O Sr. Presidente- Votaram a favor 9 Deputados. Votaram contra 30 
Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição da Emenda no 4. 
Votação da Emenda no 5. Para encaminhar a votação, com a palavra, 
o Deputado Weliton Prado. 

causa, e não ao custo dos serviços prestados do Estado. Essa ADIN 
conseguiu suspender, por liminar, a lei e aguarda julgamento do 
mérito. 

Em face do colocado, propomos a alteração da tabela A, referente 
ao pagamento das custas judicárias, uniformizando os valores, 
independentemente do valor da causa e aplicando o reajuste médio 
de 20%. A tabela ficou da seguinte maneira: Grupo 1 - Processo de 
competência da Vara Civil , da Vara da Fazenda Pública, da Vara da 
Falência e Concordata e da Vara de Registros Públicos, valor 
R$64,00; Grupo 2 - Processo de competência da Vara de Família, da 
Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis, valor 
R$40,00. 
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Grupo 3 - Processo de competência da Vara de Sucessões, 

R$40,00, e sucessivamente. É muito importante a aprovação da 
Emenda n° 5, que altera a Tabela A, anexa ao Substitutivo no 1, a fim 
de assegurar que as pessoas tenham acesso à justiça. 

O Governador faltou com a verdade. Disse que os reajustes seriam 
de acordo com a inflação, mas o reajuste até outubro de 2003 foi em 
torno de 63%, e o Governador queria um reajuste de mais de 500%, o 
que é um absurdo, pois não é reajuste, mas aumento. 

Infelizmente, os servidores públicos das áreas de justiça, educação, 
saúde e várias outros órgãos do Estado não tiveram reajuste. Lutamos 
pela aprovação do plano de carreira, mas o projeto, da maneira como 
está, não pode ser aprovado. 

Encaminhamos pela aprovação da Emenda no 5 ao Projeto de Lei no 
1.081 , do Governador Aécio Neves. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 5. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 16. Para encaminhar a 
votação, com a palavra, o Deputado Weliton Prado. 

O Deputado Weliton Prado - Se o Projeto de Lei n° 1.081 for 
aprovado, o valor a ser pago pelas custas judiciárias será maior que o 
previsto no projeto, pois a Lei n° 12.055, do Governador Eduardo 
Azeredo, estabeleceu a contribuição de 20% das custas judiciais. 

Infelizmente, nossa emenda não foi aprovada. Seis projetos do 
tarifaço tramitaram nas Comissões de Justiça. de Defesa do 
Consumidor, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, 
sendo que nenhum deles teve como relator um Deputado do Bloco 
PT -PCdoB. Isso é democracia? O Governador Aécio Neves não teve 
a sensibilidade para distribuí-los de forma igualitária. Será que não 
temos competência? O Bloco PT-PCdoB foi o que mais estudou os 
projetos. Isso é uma injustiça. O Governador não pretendia que os 
projetos tivessem discussão ampla, plural e democrática . 

A Emenda no 16 inclui artigo que altera a emenda da proposição de 
lei . O art. 40 da Lei n° 7 .399, de 1°/12/78, passa a vigorar com a 
seguinte redação: "A receita proveniente da arrecadação das custas 
judiciais e dos emolumentos por atos extrajudiciais, lançados em livros 
de notas e livros de registros públicos, será aplicada na construção, 
na manutenção, na conservação e na reparação de prédios de fóruns. 
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no custeio de ações públicas e assistência judiciária, na 
Defensoria Pública e no Fundo Penitenciário Estadual, bem como no 
custeio de encargos de natureza previdencial e assistencial". 

A Lei Estadual no 12.427, de 27/12/1996, que dispõe sobre as custas 
judiciárias devidas ao Estado no âmbito da justiça federal de primeira 
e segunda instâncias, deixa bem claro esse ponto. Na nossa 
avaliação, a receita proveniente do pagamento das custas judiciárias 
deve ser utilizada para investimento nessa área e seu custeio e não 
como contribuição de 20%, criada com fins meramente arrecadatórios. 
Isso é muito importante. Requeremos, por meio de emenda, alteração 
desse dispositivo, acabando com a contribuição que elevaria ainda 
mais as custas judiciárias, que o Governador deseja reajustar em 
percentuais enormes. 

Se a nossa emenda não for aprovada, todas as causas relacionadas 
com mandados de segurança, cujo aumento no projeto original é de 
516%, terão mais 20% de aumento. O mesmo ocorrerá com alvará 
judicial, cujo aumento é de 20%; ação criminal , 174%; e inventário, 
516%. Além dos aumentos existentes no projeto inicial , haverá mais 
20% de acréscimo. 

Não podemos permitir uma aberração dessa natureza. Se for 
aprovada, haverá muitas ações na justiça, como ocorreu em 1988, 
quando a OAB impetrou uma ADIN contra uma lei de autoria do ex-
Governador Eduardo Azeredo. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 16. As Deputadas e os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de 
Lei n° 1.081 /2003 na forma do Substitutivo no 1 com as Emendas n°s 
15 e 22 e com as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 
7 e 19. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 1.056/2003, do 
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui a Reserva Particular de 
Recomposição Ambiental - RPRA -, altera as Leis n°s 14.309, de 
19/6/2002, e 13.803, de 27/12/2000 e dá outras providências. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido no 1 o turno com as Emendas nos 1 e 2, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As 
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Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 e 2 . 
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 1.056/2003 na forma do vencido no 1 o turno 
com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 1 .133/2003, da 
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais , que dispõe sobre os 
critérios de classificação, segurança e manutenção de barragens para 
quaisquer fins e de depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina 
pela aprovação do projeto com a Emenda no 1, que apresenta. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas' e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda no 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 1 .133/2003 com a 
Emenda n° 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 1.134/2003, da 
Comissão Especial dos Acidentes Ambientais, que altera a Lei no 
10.627, de 16/1/1992, que dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, a Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 1 .134/2003 com a 
Emenda no 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Declarações de Voto 
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O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Parabenizo o Deputado 

Luiz Humberto Carneiro pela aprovação do seu projeto. Sem dúvida, 
essa proposição é muito importante para a sociedade. 

Não poderia deixar de comentar a fala do Deputado Weliton Prado 
sobre a falta de democracia. Democracia é esta que fazemos aqui , 
quando este Plenário decide os futuros de Minas e os parlamentares 
falam o que quiserem. Nossas palavras são aceitas aqui. Ele reclama 
que não consegue ser relator de um projeto do Governador Aécio 
Neves. Esse Deputado e o seu partido devem aprender o que é a 
democracia quando expulsam Senador e Deputados. Portanto, 
Deputado Weliton Prado, democracia é falar o que se quer. Obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a reforma política, 
chamada de reforma eleitoral , está em discussão no Congresso 
Nacional. Chamo a atenção do Deputado Alencar da Silveira Jr. para 
o seguinte: um dos pontos mais debatidos diz respeito à fidelidade 
partidária. Os parlamentares mudam de partido como se isso não 
tivesse importância do ponto de vista das idéias. Somos favoráveis à 
instituição desse sistema, para que os partidos sejam valorizados. 

No PT, a fidelidade partidária já existe. Fui contrário à pena de 
expulsão aplicada aos quatro parlamentares, devido a assuntos 
internos do meu partido. Penso que poderia ter sido aplicada uma 
pena mais leve. Isso não significa que o partido tenha tido uma 
postura antidemocrática, mesmo porque a Senadora Heloísa Helena, 
por quem tenho muito carinho, em 23 votações, votou 19 vezes contra 
o Governo e contra a orientação do partido, 2 vezes ela não foi e 
apenas 2 vezes votou com o partido. Evidentemente ela feriu as 
características do partido, o voto unitário. Não se trata de falta de 
democracia, mas de entendimento partidário. Votei contrariamente à 
expulsão por outros motivos diferentes daqueles colocados pelo 
Deputado. Do ponto de vista da democracia partidária, está incluído o 
direito de discussão nas instâncias, na bancada, nos núcleos, na base 
do partido, etc. Na hora do voto, porém, o PT vota conforme a 
fidelidade partidária. 

O Deputado Doutor Viana - Após as manifestações com relação às 
emendas que foram destacadas aqui, tem-se a impressão de que tudo 
aquilo é verdadeiro. Na realidade, não é. O § 2° do art. 1 O do 
substitutivo diz que são isentos de pagamento de custas aqueles que 

L-------0----------~ 



146 1 
provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da 
assistência judiciária. O colega que usou da tribuna agride o 
Governador, como se não tivesse sensibilidade. Porém o direito do 
cidadão está resguardado, e estarão protegidos aqueles que 
provarem insuficiência de recursos. Ninguém ficará sem ter acesso 
aos trabalhos do Judiciário. O Governador não deixaria essas pessoas 
sem atendimento. Melhoramos muito o projeto inicial, o relatório ficou 
de bom tamanho, e não foi aceito somente o que não coube ou não 
poderia ser legalmente absorvido no relatório. Obrigado. 

Questão de Ordem 
Deputada Jô Moraes - Presidente Deputado Mauri Torres, 

Deputadas e Deputados, muitas vezes parecemos insistentes e 
irritantes, pois toda vez que vem a esta Casa projeto que crie ou 
aumente tarifas, vimos ao microfone. É função da Oposição deixar 
clara a opinião acerca de alternativas que o Estado deve apresentar 
para resolver seus impasses financeiros e fiscais . 

Evidentemente, não discutimos essa questão apenas na ótica de 
oposição, mas para apresentar um projeto alternativo. O debate sobre 
reforma tributária levou o Governo Federal a repensar e a redistribuir 
recursos. É uma conquista fundamental a recomposição das parcelas 
que o Estado perde com a Lei Kandir. Essa vitória , que o Senador 
Eduardo Azeredo avoca a si , é da sensibilidade do Governo Lula. Há 
tempos, insistimos no problema de rever a renúncia fiscal. Temos de 
discutir um fundo de incentivo à industrialização, em que sejam 
distribuídos recursos de crédito a juros subsidiados, que, se fossem 
para outras funções, teríamos resposta e retorno melhor. 

Presidente Deputado Mauri Torres, essa é uma discussão complexa 
e difícil. Vejo que não há quórum para votarmos esse projeto. Sr. 
Presidente, solicito que encerre, de plano, a reunião. 

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 17, 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 
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anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 120/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnolog ia 
Relatório 

O projeto de lei sob comento, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem 
o objetivo de instituir a Medalha do Mérito Vivaldi Moreira, destinada a 
homenagear anualmente seis pessoas físicas ou jurídicas que se 
tenham destacado em atividades literárias, jornalísticas e jurídicas no 
Estado. 

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e vem agora a esta Comissão para 
receber parecer, conforme os termos do art . 102, VI , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de medalha de mérito, nos moldes da proposta em 

análise, representa para o poder público estadual a oportunidade de 
estimular as pessoas que se destacaram em atividades literárias, 
jornalísticas e turísticas. 

Representa, além disso, oportunidade de se homenagear 
personalidade ilustre, por meio de condecoração, destacando-a entre 
as personalidades representativas da cultura e da sociedade do 
Estado. 

A apresentação do nome do Dr. Vivaldi Moreira para a medalha de 
mérito faz justiça a uma personalidade singular na vida cultural 
mineira, que teve atuação brilhante como jornalista, advogado, 
escritor, professor, Presidente do Tribunal de Contas do Estado e 
Presidente da Academia Mineira de Letras. 

Já existe, no Estado, a tradição de homenagear pela concessão de 
medalhas. 

Mencionamos em primeiro lugar a Lei no 13.371 , de 30/11/99, que 
instituiu a Medalha Calmon Barreto, concedida a pessoas físicas ou 
jurídicas que se destacaram nas atividades culturais e turísticas do 
Estado. Há ainda o Decreto no 38.158, de 25/7/96, que criou a 
Medalha Guimarães Rosa, conferida a personalidades ou instituições 

L....----0----



1~6.3 

que tenham prestado serviços relevantes à cultura nacional ou 
sobressaído nos campos da arte, da ciência ou da literatura. Por sua 
vez, o Decreto n° 33.198, de 17/12/91 , criou a Medalha do Mérito do 
Ministério Público, com a finalidade de homenagear pessoas físicas 
ou jurídicas de destaque no campo da cultura jurídica. 

Nunca é demais estimular o talento artístico ou reconhecer 
contribuições de relevância cultural em nosso Estado. Por isso, o fato 
de já haver outras medalhas de homenagem não invalida a meritória 
proposição em análise. A criação da Medalha Vivaldi Moreira, além de 
ser mais uma oportunidade de valorizar as manifestações culturais 
mineiras, reaviva o significado do nome Vivaldi Wenceslau Moreira 
para a nossa cultura. 

Formado pela Faculdade de Direito em 1937, Moreira acabou 
exercendo o jornalismo. No início da década de 40, fundou o jornal "A 
Notícia". Nos anos que se seguiram, enveredou pela política e tornou-
se Presidente do Tribunal de Contas de nosso Estado. Em 1951-1952, 
apresentou contribuições para o "Suplemento Literário" do "Jornal do 
Povo". 

"Amenidades Camonianas", "O Modernismo Brasileiro e o Grupo 
Verde" e "O Menino da Mata e Seu Cão Piloto", de 1972, 1978 e 1981 , 
respectivamente, são suas obras literárias. Ele também escreveu 
resenha digna de nota acerca do livro "Viagem às Nascentes do Rio 
São Francisco", publicado em Paris, em 1847, no qual Saint-Hilaire, 
cientista francês que ensinou o brasileiro a conhecer o Brasil, relata a 
viagem que realizou há praticamente 200 anos. 

O Instituto Cultural Amilcar Martins, responsável pela Coleção 
Mineiriana, que reúne quase 600 volumes com biografias e memórias 
de mineiros, inclui o nome de Vivaldi Moreira em suas páginas. 

A Academia Mineira de Letras deve muito a Vivaldi Moreira, que 
ocupou a cadeira n° 38. Como a sede em Belo Horizonte não oferecia 
a comodidade de estacionamento para veículos, Vivaldi Moreira, 
então acadêmico e Presidente Perpétuo da Academia, conseguiu, em 
1988, local e recursos para sua reinstalação à Rua da Bahia. Ao longo 
de sua vida, adquiriu cerca de 20 mil livros, que foram doados à 
Academia. 

O Tribunal de Contas de Minas Gerais homenageou seu ilustre 
Presidente, emprestando ao auditório localizado em seu edifício sede 
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o nome de Vivaldi Moreira. 

A trajetória de vida do nosso mineiro de Tombos é suficiente para 
avaliarmos a importância de seu nome, que, sem dúvida, merece 
intitular a medalha de mérito pretendida pelo projeto. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

120/2003. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria 

Resende - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Weliton Prado, 
assegura aos estudantes universitários a contagem, como jornada de 
atividade de estágio, das horas-aula ministradas em curso pré-
vestibular popular, comunitário ou similar. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria 
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer, quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VI , 
"a", ele o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em estudo pretende que sejam consideradas como 

atividades de estágio as aulas ministradas por alunos de instituições 
universitárias em cursos pré-vestibulares direcionados aos candidatos 
de baixa renda ou integrantes de setores discriminados da população. 

O estágio curricular é o período de iniciação da prática profissional 
do estudante, seja pelo exercício direto, seja pela presença 
participativa em ambiente próprio de atividade da respectiva área de 
formação, sob a responsabilidade de um profissional habilitado. 

A Lei Federal n° 6.494, de 7/12/77, que dispõe sobre os estágios de 
estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de ensino 
profissionalizante do 2° grau e supletivo e dá outras providências, foi 
recepcionada pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional e determina, em seu art. 1°, § 2°, que "os estágios devem 
propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem 
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planejados, executados, acompanhados e avaliados em 
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a 
fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de 
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural , científico e 
de relacionamento humano". 

Em consonância com a norma geral, são definidas, nas resoluções 
do Conselho Nacional de Educação que instituem as diretrizes 
curriculares para cada curso de graduação, as formas de inserção do 
estágio no projeto pedagógico, de modo a atender às peculiaridades 
de cada curso. 

Nesse sentido, bem salientou a Comissão de Constituição e Justiça, 
em seu parecer, que a medida que se pretende implementar deverá 
se submeter às diretrizes curriculares nacionais e à regulamentação 
da respectiva instituição de ensino. Caso contrário, corre-se o risco de 
se desvirtuarem os objetivos do estágio como forma de preparação do 
formando para a profissão. 

Por outro lado, ressaltamos que a idéia contida na proposição - além 
de guardar o mérito de estimular a participação do estudante em favor 
de uma causa social relevante , ao propiciar a inclusão no ensino 
superior de segmentos desfavorecidos da população - encontra 
guarida nas normas gerais instituídas pela citada Lei no 6.494, de 
1977, em seu art. 2°, que estabelece que "o estágio, 
independentemente do aspecto profissionalizante, direto e específico, 
poderá assumir a forma de atividades de extensão, mediante a 
participação do estudante em empreendimentos ou projetos de 
interesse social". 

Também nas diretrizes curriculares nacionais é enfatizado que as 
instituições de ensino superior deverão criar mecanismos de 
aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante em 
programas de extensão à comunidade. 

Com relação à garantia de gratuidade nos processos seletivos para 
os candidatos oriundos dos cursos pré-vestibulares populares, 
endossamos os argumentos apresentados pela Comissão de 
Constituição e Justiça, em sua análise preliminar. 

Com o intuito de efetuar correção técnica necessana ao 
aperfeiçoamento da Emenda no 1, sugerimos a Submenda no 1, 
substituindo-se, no art. 1°, a expressão "Parâmetros Curriculares 
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Nacionais", que se referem somente aos níveis fundamental e 
médio de ensino, por "Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação". 

Conclusão 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei no 

15/2003, no 1 o turno, com a Emenda no 1 na forma da seguinte 
Subemenda no 1 e com a Emenda no 2. 

Subemenda no 1 à Emenda n° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - A aula ministrada em curso pré-vestibular popular, 

comunitário ou similar, por estudante de instituição de ensino superior 
vinculada ao Sistema de Estadual de Ensino será reconhecida como 
atividade de estágio, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos Cursos de Graduação e os limites fixados pelas instituições de 
ensino.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva - Ana Maria Resende - Weliton Prado. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 810/2003 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 
Relatório 

De autoria da Deputada Jô Moraes, o Projeto de Lei n° 810/2003 
dispõe sobre a fiscalização e vigilância sanitária dos estabelecimentos 
que praticam o bronzeamento artificial e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/6/2003, a proposição foi 
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A 
proposição recebeu, preliminarmente, em exame da Comissão de 
Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, e, na Comissão de Saúde, 
parecer pela sua rejeição. 

Por força de requerimento aprovado em 19/11 /2003, vem a matéria 
a esta Comissão para análise dos aspectos relativos ao seu mérito, 
nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a fiscalização e a 

vigilância sanitária dos estabelecimentos que oferecem o serviço de 
bronzeamento artificial e dá outras providências. 
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Ao tratar de medida que visa à criação de regras para o 

fornecimento desse serviço, o projeto busca a eficiência do setor 
público no que concerne à vigilância sanitária e à proteção e à defesa 
do consumidor, de forma a assegurar a promoção, a proteção e a 
recuperação da sua saúde. 

Por força do disposto no art. 2° da Lei no 8.078, de 11 /9/90, que 
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, 
considera-se consumidor ''toda pessoa física ou jurídica que adquira 
ou utilize produto ou serviço como destinatário final". 

Ainda de acordo com o art. 4° da referida norma, fica instituída a 
Política Nacional das Relações de Consumo, que "tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo". 

São princípios da Política Nacional das Relações de Consumo: o 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; a ação governamental com o objetivo de proteger 
efetivamente o consumidor por iniciativa direta, por meio de incentivos 
à criação e ao desenvolvimento de associações representativas, pela 
presença do Estado no mercado de consumo e pela garantia dos 
produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, 
segurança, durabilidade e desempenho; a harmonização dos 
interesses dos participantes das relações de consumo e a 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base 
na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores; a educação e a informação de fornecedores e 
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à 
melhoria do mercado de consumo; o incentivo à criação, pelos 
fornecedores, de meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços e a racionalização e a melhoria dos 
serviços públicos (grifo nosso). 

O art. 6° do Código de Defesa do Consumidor estabelece que são 
direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos 
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e serviços considerados perigosos ou nocivos; a educação e a 
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços e a 
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especificação correta de características, composição, qualidade e 
preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 81 0/2003 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Lúcia Pacífico, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio 

Júlio- Vanessa Lucas. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 815/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Doutor Viana, 
dispõe sobre o ensino de braille em escolas especiais no Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências. 

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que perdeu prazo para emitir seu parecer. 

Vem agora o projeto à Comissão de Educação Cultura, Ciência e 
Tecnologia para receber parecer, quanto ao mérito, no 1 o turno, nos 
termos do art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise tem o objetivo de disciplinar a adoção do 

sistema braille nas escolas da rede pública estadual que atendem 
portadores de deficiência visual. 

O Sistema Braille foi adotado no Brasil, a partir de 1854, com a 
criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto 
Benjamin Constant. Esse sistema, inventado por Louis Braille, em 
1825, foi utilizado no País, na sua forma original, até a década de 40 
do século XX. 

Pela ausência de uma definição governamental, as alterações no 
Sistema Braille, posteriormente ocorridas, ficaram a mercê dos 
esforços de professores, técnicos especializados e de instituições 
ligadas à educação de cegos e à produção de livros em Braille, que 
procuraram manter o sistema acessível e atualizado até a última 
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década do século XX. 

A nova Grafia Braille da Língua Portuguesa, surgida em face da 
necessidade de sistematização da linguagem para cegos, é produto 
de um trabalho criterioso desenvolvido conjuntamente pelas 
Comissões de Braille do Brasil e de Portugal desde 1996, hoje com 
amparo legal no Protocolo de Colaboração Brasil-Portugal nas Áreas 
de Uso e Modalidades de Aplicação do Sistema Braille, firmado em 
2000. Outrossim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não 
revogou tacitamente a Lei n° 4.169, de 4/12/62, que oficializa as 
convenções braille para uso na escrita e na leitura dos cegos e o 
Código de Contrações e Abreviações Braille. Dispõe o art. 1 o dessa 
lei: " São oficializadas e de uso obrigatório em todo o território 
nacional as convenções Braille, para uso na escrita e leitura dos 
cegos ( .. . )". Portanto, não há a necessidade de se criar outra norma 
para reconhecer o braille como meio de expressão escrita para cegos 
nas instituições de educação especial, como pretende o art. 1°. 

O dispositivo que autoriza o Estado a realizar convênios com 
municípios e escolas especiais não deve prevalecer no texto do 
projeto. A decisão de celebrar convênios é de ordem administrativa, 
dispensando autorização legislativa, conforme entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, nos termos da ADIN n° 165, de 7/8/97, 
sobre dispositivo da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Assim, consubstanciamos, no Substitutivo no 1, as contribuições que 
a proposição pode trazer á matéria, fazendo-se as adaptações 
necessárias conforme as diretrizes curriculares nacionais, editadas 
pelo Conselho Nacional de Educação. 

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

815/2003, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo no 1. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dispõe sobre a educação especial para portadores de deficiência 
visual , na rede estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - No processo educativo de alunos portadores de deficiência 

visual , deve ser garantida a acessibilidade aos conteúdos curriculares, 
mediante a utilização do Sistema Braille, facultando-se a opção pela 
abordagem pedagógica que se julgar mais adequada, ouvidos os 
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profissionais especializados em cada caso. 

Art. 2° - As escolas da rede regular de ensino ou as instituições que 
atendem alunos portadores de deficiência visual devem manter 
serviços complementares ou suplementares de apoio especializado, 
tais como salas de recursos, oficinas pedagógicas e de formação e 
capacitação profissional, instrução ou interpretação do Sistema Braille. 

Art. 3° - O Estado promoverá a inscrição para o Sistema Braille de 
todo o material didático necessário à demanda anual verificada na 
rede estadual, garantindo o fornecimento de livros em braille para as 
escolas que atendem alunos portadores de deficiência visual. 

Parágrafo único - O Instituto São Rafael constituirá pólo de 
integração e referência das experiências de educação para portadores 
de deficiência visual no Estado, devendo ser dotado dos meios 
necessários ao suprimento e à modernização do ensino especial. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria 

Resende- Dalmo Ribeiro Silva- Leonídio Bouças. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 919/2003 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o projeto de lei em pauta 
determina a notificação compulsória de violência contra a mulher 
atendida nos serviços de urgência e emergência. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/9/2003, o projeto foi 
apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 
1 a 6, que apresentou. Em seguida, foi a proposição analisada pela 
Comissão de Saúde, que opinou por sua aprovação na forma 
proposta pela comissão que a antecedeu. 

Em 25/11 /2003, foi anexado à proposição o Projeto de Lei n.0 

1.261/2003, da Deputada Ana Maria, que estabelece a notificação 
compulsória de violência contra a mulher atendida em serviços de 
urgência e emergência e a criação de monitoramento da violência 
contra a mulher na Secretaria da Saúde do Estado. 

Vem agora o Projeto de Lei no 919/2003 a esta Comissão, para 
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receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, 
combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A violência física, sexual e psicológica praticada contra a mulher é 

uma manifestação das relações historicamente desiguais entre 
mulheres e homens. Essa violência, portanto, encontra sustentação 
na cultura e não distingue faixa etária, etnia, opção religiosa, grau de 
instrução nem condição sócio-econômica de suas vítimas. É 
perpetrada em razão da dominação e da exploração baseadas na 
diferença de gênero, e, por esse motivo, implica discriminação entre 
homens e mulheres. Por esse mesmo motivo, a atenção a mulheres 
vítimas desse tipo de violência também deve estabelecer uma 
discriminação, em favor da proteção das mulheres. 

Dessa forma, não podemos falar em contradição ao princípio da 
igualdade, pois, nesse caso, a mulher irá sempre figurar como vítima 
de violência fundada na presunção de superioridade do sexo oposto. 
Esse é o entendimento dos organismos internacionais e multilaterais 
de proteção dos direitos da pessoa humana, exemplarmente seguido 
pelo Governo brasileiro com a edição de Lei Federal n° 10.778, de 
24/11 /2003, que visa aos mesmos objetivos do projeto de lei em 
análise e estabelece a notificação compulsória do caso de violência 
contra a mulher que for atendida em serviços de saúde no país. 

A Convenção lnteramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará -, adotada 
pela Organização dos Estados Americanos - OEA - em 1994 e 
ratificada pelo Brasil em 1995, define a violência contra a mulher como 
"qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 
âmbito público como no privado". Por sua vez, a Conferência Mundial 
de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, inovou ao 
reconhecer os direitos humanos das mulheres e das meninas como 
parte integrante, indivisível e inalienável dos direitos humanos 
universais e ao afirmar que a violência de gênero é incompatível com 
a dignidade e o valor da pessoa humana. Em 2001, a Comissão 
lnteramericana de Direitos Humanos, em seu Informe no 54, 
responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e 
tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres, tendo 
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recomendado, além do pagamento de indenização à vítima, a 
adoção de políticas públicas voltadas para a prevenção, a punição e a 
erradicação da violência contra a mulher. 

Em 1995, foi instalada, nesta Casa, comissão especial para 
proceder a estudos e à avaliação da real extensão do problema da 
violência perpetrada contra a mulher em todo o Estado. Na época, 
propunha-se a adoção de políticas públicas específicas nas áreas de 
segurança pública, direitos humanos, educação e saúde, com vistas à 
erradicação desse tipo de violência no Estado. No item reservado às 
recomendações, em seu relatório final, essa Comissão assim se 
expressa: "Diante do exposto, esta Comissão entende que os altos 
índices de delitos praticados contra a mulher em nosso Estado, bem 
como a gravidade das questões morais e legais envolvidas, estão 
exigindo uma ação urgente, decisiva e efetiva de todos os poderes 
públicos nos níveis federal, estadual e municipal. ( ... ) Distribuídas 
entre as esferas de poder, essas recomendações não abrangem 
apenas as ações de caráter represssivo. Além disso, elas também 
enfocam a necessidade de o Estado desenvolver políticas públicas, 
especialmente nas áreas de educação, ação social, saúde, entre 
outras, que tratem da questão das relações entre os gêneros 
humanos e da efetiva emancipação da mulher enquanto ser humano e 
cidadã". 

Estima-se que mais de 2.000.000 de mulheres são vitimadas por 
espancamento, em razão de gênero, no Brasil. A sanção da Lei 
Federal n° 10.778, de 24/11 /2003, e a propositura do projeto de lei em 
pauta contribuem para o atendimento às recomendações da 
Comissão lnteramericana de Direitos Humanos e para a reversão 
desse quadro de violência contra a mulher, com a instituição da 
notificação compulsória dos casos atendidos em serviços de saúde, 
sejam públicos ou privados. Os dados estatísticos resultantes das 
notificações poderão facilitar a identificação do crime e de suas 
manifestações e, ainda, a elaboração do perfil das vítimas e de seus 
agressores, bem como a elaboração de indicadores para a 
formulação, a implementação e o acompanhamento de políticas 
públicas direcionadas à prevenção e à erradicação da violência contra 
a mulher. 

Pelos motivos expostos, rejeitamos as Emendas n°S 1 a 6, 
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apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e 
apresentamos o Substitutivo no 1 , a seguir, que incorpora as propostas 
constantes da redação original do projeto de lei em tela e aquelas 
dispostas no projeto anexo - Projeto de Lei n° 1.261 /2003 -, da 
Deputada Ana Maria. 

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

919/2003 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado, e pela 
rejeição das Emendas nos 1 a 6, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Estabelece a notificação compulsória da violência contra a mulher 

que tenha sido atendida em serviços de saúde públicos ou privados 
no Estado de Minas Gerais e cria a Comissão de Monitoramento da 
Violência contra a Mulher no âmbito da Secretaria de Estado da 
Saúde de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criada a Notificação Compulsória de Violência contra a 

Mulher atendida em serviços de saúde do Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por violência 

contra a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico , sexual ou psicológico à 
mulher, ocorrida em âmbito público ou privado. 

Art. 2° - Os órgãos prestadores dos serviços de saúde, públicos e 
privados, que prestarem atendimento a mulher vítima de violência 
notificarão, em formulário oficial , os casos atendidos e diagnosticados 
de violência contra a mulher, tipificados como violência física, sexual e 
psicológica e que: 

I - tenham ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em 
qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou haja 
convivido no mesmo domicílio que a mulher; 

11 - tenham ocorrido na comunidade e sejam perpetrados por 
qualquer pessoa, em função de dominação ou exploração motivada 
pelo gênero; 

111 - sejam perpetrados ou tolerados pelo Estado ou seus agentes, 
onde quer que ocorram. 

Parágrafo único- Para fins desta lei, considera-se: 
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I - violência física, a agressão ao corpo da vítima pelo uso da 

força do próprio agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por 
queimaduras, cortes, perfurações e uso de armas brancas e de fogo, 
entre outras; 

11 - violência sexual , a situação em que a vítima é obrigada, por 
coação do agressor, a manter relações sexuais, a praticar atos 
sexuais ou a ser objeto de comércio de pessoas para fins de 
exploração sexual ; 

111 - violência psicológica, a situação em que a vítima é atingida por 
agressões verbais constantes, com coação e atos de constrangimento 
que impliquem situações vexatórias, humilhantes e desrespeitosas à 
intimidade e à vida privada. 

Art. 3° - No formulário do primeiro atendimento, no campo "Motivo de 
Atendimento", o item "Violência" deverá ser preenchido, 
especificando-se os casos de violência física, sexual ou psicológica e 
o âmbito de sua ocorrência, se doméstico ou público. 

Parágrafo único - Qualquer profissional de saúde que detecte que a 
mulher atendida sofreu violência deverá comunicar o fato ao 
profissional responsável pela condução do caso,. solicitando o 
preenchimento da Notificação Compulsória de Violência contra a 
Mulher. 

Art. 4° - A Notificação Compulsória de Violência contra a Mulher 
deverá conter os seguintes dados: 

I - identificação pessoal, como nome, idade, etnia, profissão e 
endereço; 

11 - motivo de atendimento; 
111 -diagnóstico; 
IV - descrição detalhada dos sintomas e das lesões; 
V - relato da situação social , familiar, econômica e cultural, 

identificando possíveis conflitos interpessoais; 
VI - conduta, incluindo tratamento ministrado e encaminhamentos 

realizados. 
Parágrafo único - A Notificação Compulsória de Violência contra a 

Mulher deverá ser preenchida em três vias: uma ficará em arquivo de 
violência contra a mulher na instituição de saúde que prestou o 
atendimento, outra será encaminhada à Delegacia Especializada de 
Crimes contra a Mulher, e a terceira será entregue à mulher por 
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ocasião da alta. 
Art. 5° - A disponibilização dos dados do arquivo de violência contra 

a mulher de cada serviço de saúde deverá obedecer rigorosamente à 
confidencialidade dos dados e poderá somente ser feita para: 

I - a pessoa que sofreu a violência, devidamente identificada, 
mediante solicitação pessoal e por escrito; 

11 -autoridades policiais e judiciárias, mediante solicitação oficial. 
Parágrafo único - Os dados da Notificação Compulsória de Violência 

contra a Mulher deverão constar de boletim semestral, a ser 
encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, excluído o endereço 
ou outro dado que possibilite a identificação da vftima. 

Art. 6° - A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado da 
Saúde divulgará semestralmente as estatísticas relativas ao semestre 
anterior. 

Art 7° - Fica criada, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, a 
Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher, para 
acompanhar a implantação desta lei. 

Parágrafo único - A Comissão de Monitoramento reger-se-á por 
regulamento interno a ser elaborado por seus primeiros integrantes. 

Art. 8° - A Comissão de Monitoramento da Violência contra a Mulher 
terá mandato de dois anos e será composta por doze membros, com 
composição paritária entre representantes governamentais e não 
governamentais, assim discriminados: 

I - um representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
11 - um representante da Sub-Secretaria de Direitos Humanos da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes; 
11 - um representante do Conselho Estadual de Saúde; 
IV - um representante da Delegacia Especializada de Crimes contra 

a Mulher; 
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da 

Assembléia Legislativa; 
VI - um representante da Comissão de Saúde da Assembléia 

Legislativa; 
VIl - seis representantes do Movimento de Mulheres. 
§ 1 o - A coordenação da Comissão será eleita por seus integrantes, 

dentre seus membros. 
§ 2° - Os membros da Comissão serão indicadas pelos respectivos 
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setores e nomeados pelo Governador do Estado. 

§ 3° - Caberá à Secretaria de Estado da Saúde dar o suporte 
necessário ao funcionamento da Comissão de Monitoramento da 
Violência contra a Mulher. 

Art. go - O não-cumprimento desta lei pelos serviços de saúde 
implica sanções de caráter educativo e pecuniário, conforme o que se 
segue: 

I - no primeiro descumprimento desta lei , os serviços de saúde 
públicos e privados receberão advertência confidencial e deverão 
comprovar, no prazo de até trinta dias após a advertência, a 
habilitação de seus recursos humanos em violência de gênero e 
saúde; 

11 - no caso de reincidência ou não-cumprimento do prazo, os órgãos 
prestadores dos serviços de saúde serão apenados com multa diária 
no valor de 3.202,56 (três mil duzentos e dois e cinqüenta e seis) 
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs. 

Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Durval Ângelo, Presidente - Biel Rocha, relator - Roberto Ramos -

Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.005/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto 
de lei em epígrafe dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços 
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado e dá outras 
providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/9/2003, o projeto foi 
encaminhado às Comissões 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, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria com a Emenda no 1, que apresentou. 

Agora, passamos ao exame do mérito da proposição. 
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Fundamentação 
O projeto de lei em estudo objetiva, especialmente, alterar o Quadro 

de Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de 
Contas. 

Para tanto, define, por meio dos Anexos I a IV, que acompanham a 
proposição, a composição numérica dos cargos e os índices aplicados 
aos vencimentos dos cargos dos quadros a que se referem as Leis n°s 
12.974, de 1998, e 13.770, de 2000. 

No Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, pretende-se criar 50 
cargos de Técnico de Controle Externo I, 35 cargos de Inspetor de 
Controle Externo, 15 cargos de Oficial do Tribunal de Contas e 5 
cargos de Engenheiro Perito. 

No tocante ao Quadro Específico de Provimento em Comissão, 
pretende-se criar três cargos de Diretor Adjunto e três cargos de 
Coordenador de Área, de recrutamento restrito. 

Finalmente, verifica-se que a proposição altera os índices aplicados 
aos vencimentos dos servidores da Secretaria do Tribunal de Contas, 
constantes no Anexo IV. 

Segundo justificativa da Presidência dessa Corte, a criação de 
Câmaras no Tribunal de Contas é um dos motivos da demanda de 
cargos. 

Ressalte-se que a implantação do Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas e o incremento da atividade fiscalizadora reforçam 
a necessidade das medidas propostas. 

Quanto à alteração dos índices aplicados aos vencimentos, o 
fundamento é a necessidade de reduzir a diferença existente entre o 
valor dos vencimentos dos servidores da Secretaria do Tribunal de 
Contas e o de cargos com funções idênticas ou semelhantes em 
outros órgãos do Estado. Segundo a justificação, a medida visa a 
evitar a evasão de servidores, alguns com grande experiência. Por 
fim, ressalte-se que a alteração proposta é maior nos níveis iniciais 
das carreiras, menor nos níveis intermediários e inexistente nos níveis 
mais altos. 

Hão que se reconhecer a oportunidade e a conveniência das 
medidas propostas e da Emenda no 1 , da Comissão de Constituição e 
Justiça, que adequou a proposição aos preceitos constitucionais e 
legais. 
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Conclusão 

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.005/2003 
com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio 

Avelar- Sargento Rodrigues- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.059/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe 
proíbe o licenciamento de veículo que possua defeito de fabricação 
oficialmente reconhecido ou detectado. 

A Comissão de Constituição e Justiça não exarou sua conclusão, 
visto que, por força do art. 140 do Regimento Interno, foi a matéria 
encaminhada à Comissão de Segurança Pública, que, por sua vez, 
emitiu parecer pela rejeição da proposição. 

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

Fundamentação 
Ocorrem vários casos em que um lote de um modelo de veículo 

apresenta defeito de fabricação, mais comumente em decorrência de 
equívoco na concepção do projeto. Muitas vezes são problemas que 
comprometem a segurança do veículo, colocando em risco a vida de 
seus ocupantes e de terceiros. Para resolverem esse problema, os 
fabricantes, reconhecendo o seu erro e assumindo sua 
responsabilidade, tornam público o defeito e convocam os 
proprietários a comparecer às concessionárias, para, sem ônus 
financeiro , terem seus veículos reparados, operação essa conhecida 
como "recall". 

Muitos proprietários, por negligência, omissão ou até mesmo 
desconhecimento do problema, deixam de fazer tal reparo. O senso 
comum nos faria acreditar em uma grande adesão ao "recall" por ser 
ele gratuito; entretanto, segundo Rodolfo Alberto Rizzotto, em sua 
publicação "Recall - 4 Milhões de Carros com Defeito de Fabricação", 
mais da metade dos 4.219.163 veículos convocados para "recall" 
desde 1991 , quando passou a vigorar o Código de Defesa do 
Consumidor, não foi encaminhada às concessionárias. 
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O projeto de lei em pauta tem por objetivo resolver esse 

problema, proibindo o licenciamento de veículos cujos defeitos 
mencionados não tenha sido corrigidos; todavia, a Comissão que nos 
antecedeu entendeu que a proposição é inconstitucional, visto que é 
competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, 
nos termos do inciso XI do art. 22 da Carta Federal. 

Assim, a Lei Federal no 9.503, de 23/9/97, o Código de Trânsito 
Brasileiro, estatui, em seu art. 131, que o Certificado de Licenciamento 
Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 
Registro, no modelo e nas especificações estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN -, e que, ao licenciar o 
veículo, o proprietário deverá comprovar sua aprovação nas 
inspeções de segurança veicular. Estabelece, também, esse diploma 
legal, em seu art. 104, que os veículos em circulação terão suas 
condições de segurança avaliadas mediante inspeção, que será 
obrigatória, na forma e na periodicidade estabelecida pelo CONTRAN, 
e que será aplicada medida administrativa de retenção aos veículos 
reprovados nessa inspeção de segurança. 

Em que pese ao vício de inconstitucionalidade alegado, entendemos 
que não se aplica ao caso concreto, porque, na realidade, o projeto 
sob comento não legisla sobre trânsito. Desse modo, informamos que 
a proposição vem aprimorar a legislação existente, razão pela qual 
achamos que deve ser aprovado nesta Casa. 

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

1 .059/2003, no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Adalclever 

Lopes - Gil Pereira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.127/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O Projeto de Lei no 1.127/2003, da Deputada Marília Campos, 
estabelece critérios para oferta e aceitação de presentes por 
autoridades públicas e agentes políticos e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/1 0/2003, foi o projeto 
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo 
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para emissão do parecer. 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, 
do Regimento Interno, examinar o mérito da proposição. 

Fundamentação 
Como anuncia a ementa da proposição, o objetivo é disciplinar o 

recebimento e a oferta de presentes pelos agentes públicos estaduais. 
A oferta de presentes a autoridades públicas por cidadãos pode 

constituir um ato ingênuo, cujo propósito é meramente fazer um 
agrado, manifestar admiração, enfim, reconhecer o valor de pessoas 
sérias, idôneas e que cumprem bem o seu papel. À primeira vista, não 
há nada de mal nisso. Porém, não raras vezes, as pessoas se valem 
desse expediente para obter dos organismos públicos favores 
pessoais. 

Por outro lado, não são pouco comuns as situações em que os 
agentes públicos utilizam recursos do erário para presentear pessoas 
amigas, alegando tratar-se de divulgação de matéria de interesse 
público. Entretanto, os agentes do Estado gerem um patrimônio que 
não lhes pertence. Não podem dele fazer o que quiserem. Devem 
destiná-lo a finalidades que, de alguma forma, transcendem os 
interesses de seus beneficiários diretos. 

Certamente para evitar situações dessa natureza nasce a proposta 
em tela. A toda evidência, ela se reveste do mais elevado alcance 
social. Ajuda a concretizar o princípio constitucional da moralidade, 
mencionado no "caput" do art. 37 da Constituição da República. 
Receber presentes em troca da prestação de favores especiais ou 
presentear amigos com bens adquiridos com recursos públicos é algo 
imoral. 

Além do mais, os agentes públicos têm o dever de agir de maneira 
impessoal, tratando a todos igualmente. Conforme o caso, a troca de 
presentes pode comprometer a neutralidade dos servidores do 
Estado. Assim, o projeto também confere densidade ao princípio 
constitucional da impessoalidade. 

Vale observar que a matéria encontra extensa normatização em 
diversos diplomas legais, o que reforça a sua importância na ordem 
jurídica nacional. 

O inciso IV do art. 217 da Lei no 869, de 5/7/52, proíbe o funcionário 
público estadual de "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em 
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detrimento da dignidade da função". 

Na mesma linha, o inciso X do citado artigo veda o recebimento "de 
propinas, comissões, presentes e vantagens de qualquer espécie em 
razão das atribuições do cargo". 

O desrespeito a esses dispositivos acarreta sanções várias, que vão 
desde a mera repreensão do funcionário até sua demissão a bem do 
serviço público, conforme previsto no art. 244 da referida lei. 

Ademais, a Lei Federal no 8.429, de 2/7/92, Lei de Improbidade 
Administrativa, traz, entre outras, as seguintes proibições: 

"Art. 9° - .. ....... .. . 
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, 

ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por 
ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público; 

XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 
1 o desta lei". 

As entidades a que se refere esse artigo são a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios, bem como as respectivas entidades 
da administração indireta. 

No mesmo sentido, o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa 
pune qualquer ato de agente público que atente contra os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições 
públicas. 

As sanções por improbidade administrativa são graves, podendo-se 
citar, conforme previsto no art. 12, a perda dos bens e valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente público, a perda da 
função pública e a suspensão dos direitos políticos. 

Também constitui crime de responsabilidade de agentes políticos 
federais e estaduais, nos termos do art. 85 da Constituição de 1988, 
c/c o item 7 do art. 9° da Lei Federal no 1 .079, 10/4/50, proceder de 
modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. As 
sanções, no caso, envolvem a perda do cargo e a suspensão dos 
direitos políticos. 

No caso de Senadores e de Deputados Federais e Estaduais, o 

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



1482 
inciso 11 do art. 55 da Constituição da República relaciona, entre 
as causas da perda de mandato, a falta de decoro parlamentar, que 
abrange a percepção de vantagens indevidas, conforme definido no § 
1 o do referido dispositivo constitucional. 

Especificamente com relação aos Deputados Estaduais mineiros, é 
importante mencionar a Resolução n° 5.207, de 10/12/2002, que, ao 
estabelecer o Código de Ética dos parlamentares mineiros, vale-se do 
ensejo para explicitar o conceito constitucional de decoro parlamentar. 
Assim, seu art. 2° considera incompatível com o decoro parlamentar, 
entre outras condutas, os atos atentatórios à dignidade da investidura, 
a concessão de auxílio ou vantagem financeira a entidade de que 
participe o Deputado ou parente seu, o uso de verba de gabinete em 
desacordo com os princípios da administração pública, inclusive os da 
impessoalidade e da moralidade, e a percepção de vantagem 
indevida. As sanções vão da censura verbal à perda do mandato, 
conforme disposto no art. go da citada resolução. 

Além desse severo regramento legal, não se pode olvidar as 
sanções estatuídas no Código Penal brasileiro, em especial aquelas 
que se relacionam às hipóteses de crime contra a administração 
pública. 

Com efeito, a proposição em análise especifica ainda mais todos 
esses comandos, conferindo profunda densidade a matéria tão 
relevante. Distingue as situações em que seria ou não lícito receber 
ou ofertar presentes, de modo a facilitar a aplicação das sanções que 
a ordem jurídica prevê. 

Ademais, é inegável o seu caráter pedagógico. As leis têm um 
importante papel na veiculação de valores éticos, na reformulação da 
cultura, na transformação da sociedade. 

Conclusão 
Com base no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

n° 1.127/2003. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Jô Moraes, relatora - Dalmo Ribeiro 

Silva - Sidinho do Ferrotaco. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR N° 36/2003 
Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

Por meio da Mensagem n° 88/2003, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei Complementar n° 
36/2003, que altera a Lei n° 5.301 , de 16/10/69, que contém o 
Estatuto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá outras 
providências. 

Aprovada no 1 o turno na forma do Substitutivo n° 2, com as 
Emendas n°s 2 e 5, retorna a matéria a esta Comissão para receber 
parecer no 2° turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em epígrafe objetiva dar nova redação aos arts. 206, 
207 e 214 da Lei n° 5.301 I de 1969, que tratam das promoções das 
praças da Polícia Militar, a fim de acrescentar a promoção por tempo 
de serviço. 

Para obter a promoção a que se refere o projeto, o Cabo e o 
Soldado deverão ter, no mínimo, dez anos de 'efetivo exercício na 
mesma graduação, observados determinados requisitos, como estar 
pelo menos no conceito B-24, nos termos do Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado, e estar apto no treinamento policial 
básico. 

Quanto à promoção para a graduação de 3°-Sargento, 50% das 
vagas existentes serão preenchidas mediante a promoção por tempo 
de serviço, com preferência para o militar que tiver maior tempo de 
efetivo exercício na graduação. 

Impõe-se ressaltar que a proposição de lei em análise assegura a 
promoção por tempo de serviço ao Soldado que, na data da 
publicação da lei, tiver cumprido os requisitos estabelecidos para a 
sua obtenção, independentemente das datas fixadas pelo Estatuto. 

Ratificamos o nosso posicionamento manifestado no 1° turno, o qual 
reconhece o mérito da iniciativa proposta, razão pela qual 
apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar 

36/2003 no 2° turno, na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator- Fábio Avelar- Dalmo Ribeiro 
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Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 36/2003 
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Altera a Lei no 5.301 , de 16 de outubro de 1969, que contém o 
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e dá 
outras providências. 

Art. 1 ° - Os arts. 206 e 207 da Lei no 5.301 , de 16 de outubro de 
1969, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206 - Promoção é o acesso gradual e sucessivo das praças da 
Polícia Militar a graduação ou classe superior e será concedida pelo 
Comandante-Geral da Corporação duas vezes por ano, nos dias 9 de 
junho e 25 de dezembro. 

Art. 207- A promoção será concedida por antigüidade, merecimento, 
tempo de serviço, necessidade de serviço, ato de bravura ou 'post 
mortem', respeitado o disposto no art. 206 e o número de vagas 
existente. 

§ 1 o - A promoção por tempo de serviço é exclusiva de Cabos e 
Soldados da ativa. 

§ 2° - A promoção por necessidade de serviço, ato de bravura ou 
'post mortem' poderá ser concedida em qualquer época. 

§ 3° - Excetua-se do disposto neste artigo a promoção a Cabo e a 
3°-Sargento, a qual obedecerá ao disposto no art. 6° deste Estatuto.". 

Art. 2° - A seção V do Capítulo 11 da Lei no 5.301 , de 16 de outubro 
de 1969, passa a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço 
e por Antigüidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 214- A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado e 
ao Cabo que tiverem, no mínimo, dez anos de efetivo exercício na 
mesma graduação e que satisfizerem os seguintes requisitos: 

I -estar, no mínimo, no conceito B-24 ou equivalente, nos termos da 
Lei no 14.31 O, de 16 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de 
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais; 

11 - estar, exceto o Soldado, apto no treinamento policial básico ou 
equivalente, nos termos de normatização administrativa baixada pelo 
Comandante-Geral; 

111- não estar 'sub-judice', nos termos deste Estatuto. 
§ 1 o - Das vagas existentes para a graduação de 3°-Sargento até a 

....___---0-------l 



1485 
data da promoção, 50% (cinqüenta por cento) serão preenchidas 
mediante promoção por tempo de serviço, com preferência para o 
militar que tiver maior tempo de efetivo exercício na graduação. 

§ 2° - O Cabo que preencher os requisitos para promoção a 3°-
Sargento e se enquadrar dentro das respectivas vagas será inscrito, 
automaticamente, em curso de formação específico, ficando a 
promoção condicionada a seu aproveitamento no curso. 

§ 3° - A promoção por tempo de serviço à graduação de Cabo 
independe da realização do curso de formação específico. 

§ 4° - A promoção por antigüidade cabe à praça mais antiga da 
graduação, satisfeitos os requisitos previstos neste capítulo. 

§ 5° - Aos Cabos dispensados definitivamente, em decorrência de 
ato ou fato proveniente do serviço, devidamente apurados, serão 
asseguradas condições especiais de treinamento para promoção por 
tempo de serviço.". 

Art. 3° - O Soldado que, na data de publicação desta lei , houver 
cumprido os requisitos estabelecidos no art. 214, "caput", e§§ 1° a 3° 
da Lei no 5.301 , de 16 de outubro de 1969, será, no prazo de até 
noventa dias, beneficiado com a promoção por tempo de serviço, 
independentemente das datas para promoção definidas nessa lei. 

Parágrafo umco As instituições militares promoverão as 
adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e na agenda 
anual de realização de cursos para atender à demanda gerada pelo 
disposto no § 2° do art. 214 da Lei no 5.301 , de 16 de outubro de 
1969. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de até 90 dias 
contados da data de sua publicação. 

Art. 5° - O art. 103 da Lei n° 5.406, de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 103 - As promoções obedecerão as critérios de antigüidade, 
merecimento, ato de bravura e tempo de serviço, devendo ocorrer 
anualmente, nos meses de junho e dezembro.". 

Art. 6° - Os casos omissos decorrentes da aplicação desta lei 
complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo no prazo 
de noventa dias. 

Art. 7° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR No 42/2003 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 

1486 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei 
Complementar n° 42/2003 dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos 
órgãos da administração direta do Poder Executivo, altera a 
denominação, transforma e cria cargos e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2 da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária , retoma a matéria a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno, nos termos do art. 178 do 
Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Nos termos da proposição apresentada, as Assessorias Jurídicas 
são unidades setoriais de execução da Advocada-Geral do Estado -
AGE -, à qual se subordinam tecnicamente, vedada a representação 
judicial e extrajudicial do Estado, e integram a estrutura administrativa 
dos órgãos da administração direta do Poder Executivo. 

Por conseguinte, a Assessoria Técnica que integra a estrutura 
orgânica dos órgãos da administração direta do Poder Executivo e é 
encarregada da consultoria e do assessoramento jurídico dos 
respectivos órgãos passa a denominar-se Assessoria Jurídica. 

Também se definem, na proposição em exame, as atribuições das 
Assessorias Jurídicas, sob a orientação do Advogado-Geral do 
Estado, no âmbito dos órgãos a que se subordinam 
administrativamente. 

Infere-se que o projeto, especialmente quanto ao enquadramento de 
pareceres e à Súmula da Advocacia-Geral do Estado, revela a 
preocupação com a uniformidade do entendimento jurídico no âmbito 
das assessorias do Executivo Estadual, o que consideramos meritório, 
na medida em que proporciona segurança jurídica. 

A criação de 150 cargos na classe inicial da carreira da Advocacia 
Pública do Estado visa melhorar a prestação dos serviços de natureza 
jurídica do Estado. 

As demais medidas constantes no projeto visam adequar a estrutura 
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atual aos preceitos propostos pela proposição. 

Ratificamos o entendimento manifestado no 1 o turno, favorável à 
aprovação do projeto em análise, com as Emendas n°s 1 e 2, 
aprovadas no 1 o turno. 

Apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda no 1, no 2° turno, 
que altera legislação complementar, de maneira a possibilitar a 
aplicação uniforme de norma legal no âmbito da administração direta 
do Poder Executivo. 

Conclusão 
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 

42/2003 (no 2° turno), na forma do vencido no 1° turno, com a 
Emenda no 1, apresentada a seguir. 

EMENDA No 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . .. - O inciso I do art. 69 da Lei n° 7.1 09, de 13 de outubro de 

1977, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 69- ... 
I - quando se tratar de funcionário não estável , excetuadas as 

hipóteses de mudança de lotação e remoção, bem como a disposição 
para ocupar cargo em comissão ou função de confiança em escolas 
ou órgãos de educação que não integrem o sistema estadual de 
ensino.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Paulo Piau, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva - Fábio Avelar - Jô Moraes. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 42/2003 
Dispõe sobre as Assessorias Jurídicas dos órgãos da administração 

direta do Poder Executivo, altera denominação, transforma e cria 
cargos e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Assessoria Técnica da estrutura orgânica dos órgãos da 

administração direta do Poder Executivo, encarregada da consultoria 
e assessoramento jurídico dos respectivos órgãos, passa a 
denominar-se Assessoria Jurídica. 

Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica à Secretaria 
de Estado de Governo e ao Escritório de Representação do Governo 
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do Estado de Minas Gerais em Brasília. 

Art. 2° - As Assessorias Jurídicas são unidades setoriais de 
execução da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, à qual se 
subordinam tecnicamente, e integram a estrutura administrativa dos 
órgãos da administração direta do Poder Executivo. 

Art. 3° - À Assessoria Jurídica compete cumprir e fazer cumprir, no 
âmbito dos órgãos a que se subordinam administrativamente, as 
orientações do Advogado-Geral do Estado no tocante a: 

I - prestação de assessoria e consultoria jurídicas ao titular do órgão; 
li -coordenação das atividades de natureza jurídica; 
111- interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pelo órgão 

ou por entidade a ele vinculada; 
IV - elaboração de estudos e preparação de informações por 

solicitação do titular do órgão; 
V - assessoramento ao titular do órgão no controle interno da 

legalidade administrativa dos atos a serem praticados pelo órgão ou 
por entidade a ele vinculada; 

VI- exame prévio no âmbito do órgão de: 
a) textos de editais de licitação, bem como de convênios, contratos 

ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados; 
b) atos pelos quais se reconhece a inexigibilidade ou se decide pela 

dispensa e retardamento do processo de licitação; 
VIl - fornecimento à Advocacia-Geral do Estado de subsídios e 

elementos que possibilitem a defesa do Estado em juízo, bem como a 
defesa dos atos do titular e de outras autoridades do órgão. 

Parágrafo único - Compete ao Advogado-Geral do Estado dirimir as 
controvérsias eventualmente registradas entre os vários órgãos de 
consultoria e assessoramento jurídicos do Estado. 

Art. 4° - À Assessoria Jurídica dos órgãos integrantes da 
administração direta fica vedada a representação judicial e 
extrajudicial do Estado. 

Art. 5° - A Assessoria Técnica de Administração da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão passa a denominar-se Assessoria 
Jurídico-Administrativa. 

§ 1° - Aplica-se o disposto nos arts. 3°, 4° e 6°, § 1°, desta lei à 
Assessoria Jurídico-Administrativa da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. 
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§ 2° - Aplica-se o disposto nos §§ 3° e 4° do art. ao desta lei para 

o provimento do cargo de Assessor-Chefe, código MG09, símbolo 
AC09, destinado à Assessoria Jurídico-Administrativa. 

Art. 6° - O parecer do Advogado-Geral do Estado, aprovado pelo 
Governador do Estado: 

I - quando publicado, obriga toda a administração; 
11 - quando não publicado, obriga as autoridades que dele devam 

tomar conhecimento. 
§ 1 o - Consideram-se, igualmente, pareceres do Advogado-Geral do 

Estado aqueles que, emitidos pelas Assessorias Jurídicas, sejam por 
ele aprovados e submetidos ao Governador do Estado. 

§ 2° - Os pareceres aprovados pelo Advogado-Geral do Estado 
inserem-se em coletânea denominada "Pareceres do Advogado-Geral 
do Estado", a ser editada pelo órgão oficial dos Poderes do Estado. 

Art. 7° - A Súmula Administrativa da Advocacia-Geral do Estado, 
resultante de jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores da 
União ou do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nas 
hipóteses do direito local, editada pelo Advogado-Geral do Estado e 
publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado, por três vezes 
sucessivas, vincula os órgãos e entidades da administração direta e 
indireta do Estado. 

Art. ao - Ficam transformados, no Quadro Especial de cargos de 
provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo, 
a que se referem o anexo da Lei Delegada no 1 oa, de 29 de janeiro de 
2003, e o Anexo I do Decreto n° 43.1a7, de 1 O de fevereiro de 2003, 
os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Diretor 11 , código MG05, símbolo DR05, em um cargo 
de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09, de 
recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo; 

11 - seis cargos de Assessor-Chefe, código MG24, símbolo AH-24, 
em seis cargos de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo 
GF09, de recrutamento amplo, mantida a remuneração do cargo. 

§ 1° - Fica incluída no anexo da Lei Delegada no 1 oa, de 2003, e no 
Anexo I do Decreto no 43.1a7, de 2003, a classe de cargos de 
Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09. 

§ 2° - Fica incluída no Grupo de Direção Superior, de que trata o 
Decreto no 37.711 , de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de 
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Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo GF09. 

§ 3° - O cargo de Assessor Jurídico-Chefe, código MG99, símbolo 
GF09, é privativo de Bacharel em Direito, diplomado e inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - no mínimo dois anos antes 
da data de sua nomeação para o cargo. 

§ 4° - Os cargos da classe de Assessor Jurídico-Chefe, código 
MG99, símbolo GF09, são de livre nomeação do Governador do 
Estado, ouvido previamente o Advogado-Geral do Estado. 

Art . 9° - A classe de cargos de Assessor Técnico, código MG 18, 
símbolo AT18, passa a denominar-se Assessor Jurídico, mantidas a 
codificação e a remuneração do cargo. 

Parágrafo único - O cargo de Assessor Jurídico é privativo de 
Bacharel em Direito. 

Art . 1 O - Ficam criados, no Quadro Especial de cargos de 
provimento em comissão da administração direta do Poder Executivo, 
a que se referem o anexo da Lei Delegada n° 108, de 2003, e o Anexo 
I do Decreto no 43.187, de 2003, três cargos de provimento em 
comissão de Assessor 11 , código MG12, símbolo AD12. 

Art. 11 - O cargo de Procurador-Geral Adjunto do Estado, código 
0651 , constante do anexo único a que se referem os arts. 81 e 82 da 
Lei Complementar no 30, de 1 O de agosto de 1993, passa a 
denominar-se Advogado-Geral Adjunto do Estado, mantidas a 
codificação e a remuneração do cargo. 

Art. 12 - Fica extinto o cargo de Subprocurador-Geral da Fazenda 
Estadual, código DPF-2, constante do anexo a que se referem os arts. 
5°, 22, 37, 73, 74 e 79 da Lei Complementar no 35, de 29 de dezembro 
de 1994. 

Art. 13- Ficam criados, no anexo único a que se referem os arts. 81 
e 82 da Lei Complementar no 30, de 1993, os seguintes cargos de 
provimento em comissão: 

I - um cargo de Advogado-Geral Adjunto do Estado, código 0651 , 
com a remuneração referida no art. 11 ; 

11 - um cargo de Corregedor, código 0660, com remuneração 
correspondente ao cargo de provimento em comissão de Procurador 
Regional , código 0653; 

111 - um cargo de Corregedor Auxiliar, código 0661 , com 
remuneração correspondente ao cargo de provimento em comissão 

L--------0------1 



1491 
de Consultor-Técnico, código 0654. 

Art. 14 - Fica transformado, no anexo único a que se referem os arts. 
81 e 82 da Lei Complementar no 30, de 1993, um cargo de provimento 
em comissão de Procurador-Chefe, código 0652, em um cargo de 
provimento em comissão de Consultor Jurídico-Chefe, código 0658, 
mantida a remuneração do cargo de origem. 

§ 1 o - Ficam incluídas no anexo único a que se referem os arts. 81 e 
82 da Lei Complementar n° 30, de 1993, as seguintes classes de 
cargos: 

I - Assistente do Advogado-Geral do Estado, código 0657, 
transformada pelo art. 3° da Lei Complementar n° 68, de 24 de julho 
de 2003; 

11 - Subprocurador Regional do Distrito Federal , código 0659, criada 
pelo art. 3° da Lei Complementar n° 68, de 24 de julho de 2003; 

111 -Corregedor, código 0660; 
IV- Corregedor Auxiliar, código 0661 ; 
V- Consultor Jurídico-Chefe, código 0658. 
§ 2° - Sobre os valores dos vencimentos dos cargos de que trata 

este artigo incidem, na mesma data de vigência e no mesmo índice 
percentual , os reajustamentos gerais concedidos aos servidores 
públicos estaduais. 

Art. 15 - O art. 1 O, inciso 111 , da Lei Complementar no 30, de 1 O de 
agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 10 - Ao Corregedor, nomeado pelo Governador do Estado entre 
Procuradores do Estado de Classe Especial, compete: 

I - ......... .. ... .... ............... .... .... . 
111 - promover correição nos órgãos de execução da Advocacia-Geral 

do Estado e nas Procuradorias das autarquias estaduais e das 
fundações instituídas e mantidas pelo Estado". 

Art. 16 - O Corregedor e o Corregedor Auxiliar serão nomeados pelo 
Governador do Estado entre Procuradores do Estado de Classe 
Especial. 

Parágrafo único - Compete ao Corregedor Auxiliar assistir o 
Corregedor em suas atribuições e substituí-lo em ausências e 
impedimentos. 

Art. 17 - Ficam criados no anexo único da Lei Complementar no 30, 
de 1993, cento e cinqüenta cargos de provimento efetivo de 
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Art. 18 - A identificação dos cargos de provimento em comissão de 
que trata esta lei será feita mediante decreto. 

Art. 19 - Para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação 
desta lei , fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar 
até o limite de R$1.959.301 ,43 (um milhão novecentos e cinqüenta e 
nove mil trezentos e um reais e quarenta e três centavos). 

Art. 20 - Os Procuradores do Estado nomeados após a publicação 
desta lei , ressalvadas as hipóteses de acumulações constitucionais, 
ficam obrigados a cumprir jornada de trabalho em regime de tempo 
integral, de 40 horas semanais, sendo-lhes vedado o exercício da 
advocacia fora de suas atribuições institucionais. 

Art. 21 - A Advocacia-Geral do Estado, por determinação do 
Governador do Estado, poderá assumir a representação judicial e 
extrajudicial e o assessoramento jurídico de autarquia ou fundação do 
Estado. 

Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. 
Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 177/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Ricardo Duarte, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre critérios para concessão de serviços de lanches e 
bebidas nas unidades de ensino. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, da Comissão de 
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, a proposição retorna agora 
a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos 
do art. 189, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno. Cumprindo-se 
as determinações regimentais, integra este parecer a redação do 
vencido. 

Fundamentação 
A escola é o espaço privilegiado não apenas para a sistematização 

de conhecimentos, mas para a formação de atitudes, de hábitos de 
vida, exercendo influência na construção da personalidade da criança 
e do adolescente, uma vez que ocupa tempo significativo da vida ativa 
do educando. Diante dessa realidade, não há como negar o mérito e a 
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oportunidade da iniciativa em exame. 

Ratificando as idéias exaradas por esta Comissão no parecer de 1 o 
turno, afirmamos ser urgente a promoção da educação alimentar e 
nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de 
ensino, com o objetivo de se estimular a formação de hábitos 
alimentares saudáveis. A educação alimentar, a ser ministrada de 
forma interdisciplinar, deve ser efetuada por meio de um trabalho de 
base, que se inicie na educação infantil e perdure por todo o período 
escolar. Portanto, a proposição sob exame poderá vir a concretizar 
tudo o que se tem pensado e refletido sobre o papel das instituições 
educacionais na formação de hábitos saudáveis dos educandos, uma 
vez que estabelece diretrizes concretas para que se cumpra essa 
missão educativa. 

As crianças e os adolescentes têm o direito a adquirir habilidades e 
conhecimentos sobre a relação entre alimentação e saúde e a 
importância da alimentação saudável para a melhoria da qualidade de 
vida. Ao mesmo tempo, devem ser orientados a desenvolver a 
capacidade de escolha para o consumo adequado de alimentos, em 
particular numa sociedade como a nossa, marcada pelo consumismo 
desenfreado. 

A educação alimentar é ainda o instrumento fundamental na 
prevenção de doenças, em particular da obesidade. O problema da 
obesidade, cuja incidência aumentou 240% entre crianças e 
adolescentes nos últimos 20 anos, precisa ser combatido, pois, muito 
mais do que uma questão estética, é um problema de saúde que pode 
gerar muitas complicações posteriores, até mesmo psicológicas. 
Ressalte-se que o aumento da obesidade infanto-juvenil afeta também 
a população de baixa renda. 

Destaque-se, finalmente, a importância da adoção pela escola -
conforme pretende a proposição - de uma conduta pedagógica, 
educativa, evitadas as proibições autoritárias, tendentes a normatizar 
a vida privada do aluno e a padronizar condutas. A ênfase estará, 
portanto, na conscientização das crianças e dos jovens de que, ao 
escolherem alimentos saudáveis, estarão optando por uma vida com 
mais alegria, energia e disposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei 
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no 177/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria 

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 177/2003 

Dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas 
escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Estado orientará, por meio dos órgãos competentes, o 

desenvolvimento de programas de educação alimentar e nutricional 
nas escolas do ensino básico das redes pública e privada do Estado, 
visando a estimular a formação de hábitos alimentares saudáveis em 
crianças e adolescentes e, extensivamente, em suas famílias e 
comunidades. 

Art. 2° - Os programas de educação alimentar e nutricional a serem 
desenvolvidos nas escolas terão como diretrizes básicas: 

I - a oferta de alimentos saudáveis e variados pelas cantinas, nas 
unidades escolares onde houver a comercialização de lanches, 
criando-se alternativas que valorizem as peculiaridades locais e que 
se adaptem às condições socioeconômicas dos alunos; 

li - a integração pedagógica com os temas transversais relacionados 
à saúde e à educação ambiental constantes nas propostas 
curriculares das escolas; 

111 - a conscientização das crianças e adolescentes, de suas famílias 
e da comunidade dos alunos, em especial sobre: 

a) a importância de uma alimentação saudável para a garantia da 
saúde e da melhoria da qualidade de vida; 

b) a relação entre alimentação, atividade física, saúde e higiene; 
c) a conservação adequada dos alimentos e o combate ao seu 

desperdício; 
d) o aproveitamento correto dos recursos disponíveis na elaboração 

de cardápios equilibrados; 
IV - o desenvolvimento de atividades educativas que tenham por 

tema a alimentação, como oficinas de culinária, cultivo de hortas, 
exposição de vídeos e programas veiculados pelos órgãos de 
educação e saúde, pesquisas, palestras, entre outros recursos que 
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possam ser disponibilizados em cada escola; 

V - a realização de parcerias com entidades governamentais e não 
governamentais. 

Art. 3° - Serão viabilizadas em regulamento formas de colaboração 
com os municípios, com o objetivo de se promover a educação 
alimentar nas escolas de educação infantil e ensino fundamental dos 
sistemas municipais de ensino. 

Art. 4°- O Poder Executivo regulamentará esta lei noventa dias após 
a data de sua publicação. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 473/2003 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em 
epfgrafe dispõe sobre a prática de educação ffsica nas unidades do 
sistema estadual de ensino. ' 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo no 2, apresentado 
pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnolog ia, com as 
Emendas n°s 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, a proposição retoma agora a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 
189, c/c o art. 102, VI , "a", do Regimento Interno. Cumprindo as 
determinações regimentais, integra este parecer a redação do 
vencido. 

Fundamentação 
Existe consenso quanto à premissa de que a educação física é um 

meio efetivo de inclusão social e promoção das crianças e dos 
adolescentes, quaisquer que sejam suas condições. Por isso, resgatar 
a importância de sua prática nas escolas constitui fator permanente de 
desenvolvimento humano e qualidade de vida. 

A Conferência de Berlim sobre Educação Física, realizada em 1999, 
conclamou as autoridades públicas a implementar, entre outras 
medidas, políticas para a educação física como um direito humano 
para todas as crianças e jovens e a reconhecer que a falta de 
atividades físicas na escola representa um custo maior em cuidados 
com a saúde do que os investimentos necessários para a educação 
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física, uma vez que esta influi decisivamente no desenvolvimento 
integral humano e no apoio e interação com as comunidades. 

Durante toda a infância, é a prática da educação física que oferece 
aos alunos grande parte da estimulação psicomotora necessária ao 
seu desenvolvimento, estimulando a coordenação, o equilíbrio 
estático, dinâmico e emocional, a percepção cinestésica, a 
diferenciação de formas, tamanhos, etc. Além disso, é responsável 
pelo incremento da memorização, da concentração e do espírito de 
equipe. Estimula, ainda, o desenvolvimento da autoconfiança e da 
auto-estima. 

Na puberdade e na adolescência, é no exercício das atividades de 
educação física que o educando encontra estímulos sócio-emocionais 
para estruturação de amizades, superação ou maior tolerância às 
frustrações e maior capacidade para a tomada de decisões. O 
professor dessa disciplina é o que melhor incorpora as funções de 
pessoa de confiança do jovem, pela sua descontração e proximidade 
dos alunos, sem afastar-se de sua postura docente. 

Se é patente a importância da educação física nas escolas, o 
sucesso de sua aplicação depende de especialista. O leigo não tem 
noção do que seja aquecimento, alongamento muscular, preparo 
físico , nem está preparado para a atuação pedagógica. Portanto, 
somente o profissional especializado está perfeitamente capacitado 
para o exercício da função. 

Diante do exposto, verifica-se que as disposições aprovadas no 1 o 
turno por meio do Substitutivo no 2, sobre a educação física na rede 
pública estadual de ensino, estão perfeitamente adequadas, tanto 
aquelas relativas à obrigatoriedade de seu oferecimento em todas as 
séries ou anos dos ciclos da educação básica, quanto as referentes à 
reserva do exercício da função docente a profissional com curso 
superior completo na área. 

Não concordamos com as disposições acrescentadas pelas 
Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo no 2, apresentadas pela Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as quais estabelecem a 
obrigatoriedade de que o professor seja registrado no Conselho 
Regional de Educação Física da 68 Região - MG e de credenciamento 
pelo mesmo Conselho para o estudante do curso de educação física. 

A regulamentação da profissão foi estabelecida pela Lei n° 9.696, de 
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1°/9/98. Logo após a edição da citada lei, surgiu uma polêmica em 
torno da divisão ideológica da educação física em dois grandes 
campos de atuação profissional, que poderíamos chamar de formal e 
não formal. O campo formal refere-se ao trabalho educacional que se 
real iza nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental, médio e 
superior, sejam estes públicos ou privados. O não formal refere-se ao 
campo de atividades que o bacharel ou licenciado em educação física 
realiza fora do âmbito escolar, seja na qualidade de empregado ou de 
profissional autônomo que presta serviços em clubes, academias, 
centros esportivos, hotéis, residências (como "personal trainnings"), 
etc. Os defensores do campo de trabalho não formal concordam com 
a idéia de que aquele que trabalha no campo formal manteria a 
denominação de professor de educação física. Já os que atuam no 
campo não formal seriam denominados profissionais da educação 
física - estes, sim, obrigados ao registro no Conselho Regional de 
Educação Física - CREF. 

Para esclarecer a questão, citamos o Parecer n° 751 /2001 , em que a 
Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado de Educação do Paraná 
tão didaticamente se pronuncia quanto ao assunto: 

"Numa análise jurídica, cabe diferenciar o profissional de educação 
física do professor de educação física pois, 'a priori ', podem-se 
confundir essas atividades, que são, em verdade, distintas. Essa 
diferenciação é salutar, pois acontece igualmente em outras 
profissões regularizadas, tais como a de médico, advogado, 
engenheiro, etc. 

Note-se que, para dar aulas de direito, por exemplo, não se faz 
obrigatório o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, pois dar 
aula não é tarefa inerente à profissão de advogado, mas sim à 
profissão de professor. O mesmo raciocínio cabe para as demais 
profissões regulamentadas, pois um médico que tenha já deixado de 
clinicar não precisa manter o seu registro no CRM para dar aulas de 
medicina, assim como um engenheiro aposentado pode dar aulas de 
engenharia, independentemente do registro no CREA. ( ... ) Nessa 
ótica, só podemos concluir que os professores da rede pública de 
ensino, cujas atribuições são exclusivamente de magistério, não estão 
obrigados a filiar-se aos CREFs para exercerem essa atividade, pois, 
como professores de educação física, não exercem atividade típica 
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dos profissionais de educação física. Porém, se acaso o professor 
exercer outra atividade no colégio em que atua, tal como técnico do 
time de futebol do colégio, aí sim estará exercendo atividade típica do 
profissional de educação física, fazendo-se necessário, então, o 
registro no CREF. Desse modo, conclui-se que não se pode exigir a 
filiação no CREF daqueles professores que atuam no magistério da 
disciplina de educação física, especialmente dos que já atuavam no 
sistema de ensino antes da Lei no 9.696/98". 

Com esse último aspecto concorda o Sr. Jorge Steinhilber, que, na 
qualidade de Presidente do Conselho Federal de Educação Física -
CONFEF -, assim se pronunciou: "Entendemos que a Secretaria de 
Estado de Educação não dispõe de mecanismos para obrigar aos 
professores admitidos anteriormente à promulgação da Lei n° 
9.696/98 a se inscreverem no Conselho Regional de Educação Física, 
no entanto ( ... ) pode e deve incentivar e motivar os professores com 
regência de classe, exclusivamente, a se registrarem, demonstrando, 
aos mesmos, a seriedade de estarem irmanados,' no que diz respeito 
ao CREF". 

Como se verifica, a exigência de registro no CREF para o professor 
de educação física, com particular ênfase naqueles que ingressaram 
no magistério antes de 1998, é polêmica. Diante disso, não pode a 
Assembléia Legislativa incluir semelhante obrigatoriedade em lei. Para 
sanar a dificuldade, propomos as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido, 
substituindo a obrigatoriedade do registro pela obediência às normas 
legais vigentes. 

Finalmente, por sugestão dos dignos Deputados Dalmo Ribeiro Silva 
e Leonídio Bouças, propomos uma emenda aditiva, a fim de que a 
docência da educação física, de 1 a à 48 série, possa ser exercida, a 
título precário, pelo regente de turma, caso não haja professor 
habilitado. 

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

473/98 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3 , 
que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no "caput" do art. 2°, a expressão "profissional com 

curso superior completo em educação física devidamente registrado 
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no Conselho Regional de Educação Física da 6a Região - MG" por 
"profissional com curso superior completo em educação física, 
observadas as disposições da Lei Federal no 9.696, de 1998". 

EMENDA N° 2 
Substitua-se, no inciso I do § 2° do art. 2°, a expressão "estudante 

de curso su1 perior de educação física credenciado pelo Conselho 
Regional de Educação Física da 6a Região- MG, desde que portador 
de autorização para lecionar fornecida pela Secretaria de Estado da 
Educação" por "estudante de curso superior de educação física, desde 
que portador de autorização para lecionar fornecida pela Secretaria de 
Estado da Educação, observadas as disposições da Lei Federal no 
9.696, de 1998". 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se o seguinte§ 4° ao art. 2°: 
"Art. 2° - .................. . 
§ 4° - Nos quatro primeiros anos do ensino fundamental , na falta de 

professor habilitado, a prática de educação física poderá ser 
ministrada pelo professor regente de turma, a título precário.". 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Adalclever Lopes, Presidente - Weliton Prado, relator - Ana Maria 

Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 473/2003 

Dispõe sobre a educação física na rede pública estadual de ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A educação física integra a proposta pedagógica das 

escolas da rede pública estadual de ensino e é componente curricular 
obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos da educação básica, 
ajustado às faixas etárias e às condições da população escolar. 

Parágrafo único - A educação física será ministrada em todos os 
turnos de funcionamento da escola, sendo opcional para o aluno dos 
cursos noturnos. 

Art. 2° - Fica reservado a profissional com curso superior completo 
em educação física devidamente registrado no Conselho Regional de 
Educação física da 6a Região - MG o exercício da docência ou a 
orientação da prática dessa disciplina na rede pública estadual de 
ensino, na educação infantil , no ensino fundamental , no ensino médio 
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e na educação especial. 

§ 1 o - Compete ao profissional com curso superior completo em 
educação física participar da execução de trabalhos, planos e 
projetos, bem como da realização de treinamentos especializados e 
da gestão desportiva, nas áreas de atividades físicas e do desporto da 
respectiva unidade escolar em que estiver trabalhando. 

§ 2° - Na falta de profissional habilitado nos termos do "caput" deste 
artigo, para exercício do cargo ou da função de professor de educação 
física, poderá o Estado designar, a título precário, como regente de 
educação física: 

I - estudante de curso superior de educação física credenciado pelo 
Conselho Regional de Educação Física da 68 Região- MG, desde que 
portador de autorização para lecionar fornecida pela Secretaria de 
Estado da Educação; 

11 - diplomado em curso técnico ou profissionalizante de mesma 
habilitação. 

§ 3° - O diplomado em curso técnico ou profissionalizante só poderá 
ser designado até dezembro de 2008. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Cesar, o projeto de lei em epfgrafe 
autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em 
uniforme, mochila, pasta e material escolar doados a aluno de escola 
pública estadual. 

Aprovada no 1° turno, com a Emenda no 1, a matéria foi distribuída a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, consoante 
requerimento do Deputado Domingos Sávio. 

Segue anexa a redação do vencido, conforme preceitua o § 1 o do 
art. 189 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem por objetivo fomentar a parceria entre 

empresas e poder público, de modo a suprir as insuficiências 
orçamentárias na área da educação pública. Assim, as empresas 
interessadas doariam aos alunos de escolas públicas uniforme, 
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mochila, pasta e material escolar gravados com a sua logomarca. 

Importa ressaltar que o projeto contém dispositivo proibitivo da 
aceitação de material que divulgue produto ligado a fumo, bebida 
alcoólica, jogo de azar, atividade político-partidária ou que atente 
contra a moral e os bons costumes ou que, por qualquer motivo, 
possa denegrir a imagem do estudante. 

Também como medida protetiva dos estudantes, a proposição 
estabelece clara limitação ao tamanho da logomarca, que não pode 
exceder o espaço reservado ao logotipo da escola, evitando-se, com 
isso, exageros publicitários que possam constranger os educandos. 

Outrossim, o projeto atribui ao colegiado escolar a prerrogativa de 
decidir sobre a aceitação ou não da proposta de doação. Nesse ponto, 
resgata-se o relevante papel cometido aos conselhos e colegiados, 
enquanto instâncias democráticas de deliberação, na linha 
propugnada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB -, voltada para a descentralização e a autonomia das unidades 
escolares. 

Do ponto de vista administrativo, trata-se de iniciativa promissora, 
afinada com os novos rumos trilhados pela administração pública, 
voltados para a formação de parcerias com o setor privado a partir de 
esforço cooperativo para o atendimento das inúmeras demandas 
sociais. É com esse propósito que o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Parcerias Público-
Privadas, de modo que essa nova tendência possa encontrar 
adequado tratamento legislativo. Evidentemente, o projeto 
governamental aborda a matéria numa perspectiva mais genérica, ao 
passo que o projeto em exame configura uma projeção específica, no 
nível legislativo, desse novo modo de conceber a atuação estatal. 

A propósito dessas novas mudanças, faz-se oportuna a lição de 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro, segundo a qual "o que muda é 
principalmente a ideologia, é a forma de conceber o Estado e a 
Administração Pública. Não se quer mais o Estado prestador de 
serviços; quer-se o Estado que estimula, que ajuda, que subsidia a 
iniciativa privada; quer-se a democratização da Administração Pública 
pela participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação e de 
consulta e pela colaboração entre público e privado na realização das 
atividades administrativas do Estado; quer-se a diminuição do 
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tamanho do Estado para que a atuação do particular ganhe 
espaço; quer-se a flexibilização dos rígidos modos de atuação da 
Administração Pública, para permitir maior eficiência; quer-se a 
parceria entre o público e o privado para substituir-se a Administração 
Pública dos atos unilaterais, a Administração Pública autoritária, 
verticalizada, hierarquizada" ("Parcerias na Administração Pública. 
Concessão, Permissão, Franquia, Terceirização e Outras Formas. 
São Paulo, Editora Atlas S.A., 1999, pág. 14 ). 

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

585/2003 com a Emenda n° 1 ao vencido no 1 o turno, a seguir 
transcrita. 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se o seguinte inciso V ao§ !0 do art. 2°: 
"Art. 2° - .. . 
§ 10- ... 
V- modelo ou 'lay out' do produto. ". 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Jô 

Moraes - Sidinho do Ferrotaco. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 585/2003 

Autoriza empresas públicas ou privadas a gravar sua logomarca em 
uniforme, mochila, pasta e material escolar doados a aluno de escola 
pública estadual. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A doação, a escola da rede pública estadual, de uniforme, 

mochila, pasta e material escolar gravados com a logomarca de 
empresa pública ou privada dar-se-á com a observância do disposto 
nesta lei. 

Art. 2° - Compete ao colegiado escolar deliberar sobre a aceitação 
ou não da proposta de doação a que se refere o art. 1°. 

§ 1 o - Para credenciar-se junto ao colegiado escolar, a empresa 
apresentará: 

I - dados cadastrais; 
11 - desenho da logomarca; 
111 - proposta de doação, com a relação nominal e numérica dos 
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produtos a serem doados; 

IV - cronograma de entrega dos produtos doados. 
§ 2° - Aceita a proposta de doação, o colegiado escolar cientificará 

formalmente a empresa proponente, a direção da escola e a 
respectiva Superintendência Regional de Ensino quanto à decisão 
tomada. 

§ 3° - Na hipótese de haver diversas empresas credenciadas, a 
decisão do colegiado escolar será fundamentada, demonstrando 
critérios objetivos de escolha. 

§ 4° - O número de uniformes, mochilas, pastas e materiais 
escolares doados pela empresa atenderá a, no mínimo, 50% 
(cinqüenta por cento) do total de alunos matriculados na respectiva 
escola. 

Art. 3°- Fica vedado o credenciamento de empresas que: 
I - sejam ligadas direta ou indiretamente à propaganda de: 
a) fumo; 
b) bebidas alcoólicas; 
c) jogos de azar; 
d) atividades político-partidárias; 
11 - veiculem propagandas que atentem contra a moral e os bons 

costumes ou, que por qualquer motivo, possam denegrir a imagem do 
estudante. 

Art. 4° - É facultativo o uso dos uniformes, mochilas, pastas e 
materiais escolares doados com a logomarca de empresa. 

Art. 5° - A logomarca da empresa doadora, a ser colocada na manga 
da blusa do uniforme escolar, ocupará espaço igual ou menor do que 
o reservado ao logotipo da escola. 

Art . 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. r -Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 839/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador de Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem 
no 76/2003, o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder 
Executivo a doar ao Município de Lima Duarte o imóvel que 
especifica. 

A proposição foi aprovada no 1 o turno, sem emenda, cabendo agora 
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a esta Comissão elaborar parecer para o 2° turno, nos termos do 
art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em 

tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não 
acarretando despesas para os cofres públicos nem causando impacto 
na lei orçamentária. A autorização legislativa, "in casu", vem atender 
ao disposto no § 2° do art. 105 da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, 
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e 
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 
municípios e do Distrito Federal , e que a torna obrigatória ao se fazer 
movimentação dos valores fixos do Tesouro por meio de alienação por 
venda ou doação. 

Acontece que a administração de Lima Duarte necessita formalizar a 
transferência do bem para melhor administrá-lo, conservá-lo, e dar 
prosseguimento ao funcionamento da Escola Municipal Nominato 
Duque, sendo imprescindível, para tanto, que o município tenha pleno 
domínio sobre ele. 

Já que o negócio jurídico em exame está sendo feito em 
obseNância aos princípios que o regem no âmbito da administração 
pública, cumpre a esta relatoria dar parecer favorável ao projeto que o 
formaliza . 

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

839/2003 no 2° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Sebastião 

Helvécio - Jayro Lessa - Chico Simões. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI W 840/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 840/2003 
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar à Fundação 
Helena Antipoff o imóvel que menciona. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, na forma original , cabe agora a esta 
Comissão emitir parecer para o 2° turno, nos termos do art. 102, VIl, 
"d", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

O imóvel referido no projeto é constituído por terreno situado no 
Município de lbirité, com área de 9.354m2 , que será destinada à 
ampliação das instalações da Fundação Helena Antipoff. 

O projeto de lei que ora analisamos, determinado por normas de 
natureza constitucional , administrativa e de direito financeiro, vem 
prover a necessária autorização legislativa para que o Estado possa 
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro, 
por meio de venda, doação ou cobrança. 

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao 
constatar que o projeto não encontra impedimento de natureza 
financeiro-orçamentária, pois não representa despesas nem 
incremento da receita na contabilidade do Estado. 

A par dessas considerações, devemos acrescentar que a 
autorização para o negócio jurídico em exame resultará em benefícios 
para a comunidade, uma vez que a área a ser doada servirá para o 
desenvolvimento de programas socioeducativos da Fundação, 
destinados aos menos favorecidos. 

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

840/2003 no 2° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 841 /2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O Governador de Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem 
no 78/2003, o projeto de lei em tela, que objetiva autorizar o Poder 
Executivo a doar ao Município de Ewbanck da Câmara o imóvel que 
especifica. 

Aprovado o projeto no 1° turno, cabe agora a esta Comissão emitir 
parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos termos do art. 102, VIl , 
"d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Reiteramos o parecer exarado por esta Comissão quando da 

tramitação da matéria no 1 o turno. Trata a iniciativa de autorizar o 
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Poder Executivo a doar ao Município de Ewbanck da Câmara 
imóvel constituído de terreno e benfeitorias, com área de 406m2 , 

destinado ao funcionamento de um posto de saúde. 
Para que o município possa administrar, manter e consignar 

recursos orçamentários para reforma e conservação das benfeitorias 
ali existentes, faz-se necessária a transferência do imóvel ao seu 
patrimônio. 

A autorização legislativa vem atender ao disposto no § 2° do art. 1 05 
da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Resta-nos dizer que o projeto de lei em análise não encontra óbice 
do ponto de vista financeiro-orçamentário, pois a transferência de 
domínio a que alude não causa impacto na lei orçamentária, nem 
representa despesas ou incremento de receita na contabilidade 
pública. 

Em face do aludido, afirmamos que, na transação proposta, os 
ditames legais foram observados. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

841 /2003. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Jayro Lessa - Chico Simões -

Mauro Lobo - Sebastião Helvécio. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 850/2003 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em 
epígrafe altera o art. 1 o da Lei no 13.722, de 2000, que dispõe sobre o 
pagamento de militares, de servidores públicos e de pensionistas do 
Estado. 

Aprovada no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 e 2 e a Subemenda no 
1 à Emenda no 3, retoma a matéria a esta Comissão para receber 
parecer no 2° turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Segundo a Lei no 13.722, de 2000, é permitido aos militares, aos 
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servidores públicos, ativos e inativos, e aos pensionistas da 
administração direta e indireta do Estado 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 16/12/71 , ou de instituição 
bancária que integre o sistema financeiro nacional. 

A proposição em exame objetiva alterar a lei citada a fim de incluir 
outras cooperativas de crédito , inclusive as de crédito rural, para os 
fins a que ela se destina. 

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da Emenda no 1, 
adequou a matéria às novas regras estabelecidas pelo Banco Central , 
segundo as quais a expressão "cooperativas de crédito" é suficiente 
para classificar tanto as cooperativas de crédito rural quanto as 
demais. 

Oportunamente, esta Comissão, por meio da Emenda no 2, corrigiu 
uma impropriedade técnica verificada na Emenda n° 1 e, por meio da 
Emenda no 3, acrescentou um dispositivo a bem do interesse público. 

Em face do exposto, resta-nos ratificar o nosso posicionamento 
anterior, apresentando a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos, portanto, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n° 

850/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Domingos Sávio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Fábio 

Avelar - Jô Moraes - Paulo Piau. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 850/2003 

Altera o art. 1 o da Lei no 13.722, de 20 de outubro de 2000, que 
dispõe sobre o pagamento de militares, de servidores públicos e de 
pensionistas do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° da Lei no 13.722, de 20 de outubro de 2000, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Os 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 
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crédito, constituída de acordo com a Lei Federal no 5.764, de 16 
de dezembro de 1971 , à qual sejam filiados , ou de instituição bancária 
que integre o sistema financeiro nacional. 

§ 1 o - 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. 

§ 2° - Em razão de interesse público devidamente justificado, a 
administração pública poderá, observadas as normas relativas ao 
procedimento licitatório e os contratos firmados, deixar de conferir a 
opção a que se refere este artigo, exceto na hipótese de opção pela 
cooperativa de crédito.". 

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 N° 854/2003 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Doutor Ronaldo, o Projeto de Lei no 
854/2003 dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos de 
concessão de serviços públicos de transportes intermunicipais, com a 
obrigatoriedade de reserva de espaço para publicidade no interior de 
ônibus. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada com Emenda no 1, 
apresentada em Plenário. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no 
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestado anteriormente por esta Comissão, o projeto 

sobre o qual nos debruçamos objetiva incluir nos contratos de 
concessão de serviços públicos intermunicipais de passageiros 
cláusula que torna obrigatória a reserva de espaço, no interior dos 
ônibus, para afixação de cartazes sobre pessoas desaparecidas. 

Fundamenta-se o autor no seguinte argumento: por ser o ônibus 
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veículo de transporte de massa, com grande fluxo de passageiros, 
as pessoas, ao verem os cartazes com as fotos e os nomes dos 
desaparecidos, poderiam identificar alguns deles, ajudando, assim, na 
sua localização. 

No 1 o turno, esta Comissão promoveu apurada análise da matéria 
quanto ao mérito, não vislumbrando qualquer óbice jurídico-
constitucional à sua tramitação, haja vista que a proposição encontra 
farto amparo na legislação vigente. 

A Emenda no 1 , apresentada em Plenário, veio ampliar o raio de 
ação da proposição, uma vez que será permitida a veiculação de 
cartazes que contenham não só dados sobre pessoas desaparecidas 
como também mensagens de interesse público. 

Cumpre-nos destacar que o contrato de concessão com os 
delegatários do transporte coletivo pode ser alterado unilateralmente 
pela administração, sempre para melhor atendimento ao público, 
buscando-se o equilíbrio econômico-financeiro e evitando-se, para 
isso, o deslocamento da relação entre os t'ermos da equação 
econômica, peça basilar do contrato. 

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

854/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Célio Moreira, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Laudelino 

Augusto - Gil Pereira. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 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 e para a 
divulgação de mensagens de interesse público. 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no 
prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação. 
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 898/2003 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

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

análise cria o Índice Mineiro de Responsabilidade Social- IMRS- e dá 
outras providências. 

Aprovado em 1°, turno na forma do Substitutivo no 2, apresentado 
por esta Comissão, retorna o projeto, agora para receber parecer para 
o 2° turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela cria o IMRS, que se constitui em um índice-

síntese, composto por indicadores sociais dos municípios mineiros, a 
ser editado bienalmente, no segundo e no quarto anos de mandato 
dos governos municipais. 

O Estado de Minas Gerais apresenta profundas diferenças entre 
seus municípios e regiões. Enquanto o Sul de Minas e o Triângulo 
oferecem uma boa qualidade de vida aos seus habitantes, municípios 
de outras regiões se encontram entre os mais pobres do País. O 
Estado apresenta, assim, uma realidade social bastante diversa e 
complexa. 

O projeto de lei em exame cria o IMRS, que tem por objetivo 
produzir um indicador de caráter descritivo, para caracterizar os 
municípios mineiros quanto às condições de vida da população e às 
ações públicas direcionadas para seu aprimoramento. A tendência à 
descentralização e municipalização das políticas públicas sociais no 
Brasil tem feito surgir a necessidade de avaliação das gestões 
mun1c1pais, principalmente porque os índices que medem o 
desenvolvimento social tornaram-se imprescindíveis para os órgãos 
governamentais e as diversas agências internacionais, na definição e 
implementação de políticas que promovam o desenvolvimento 
econômico e social. 

A expectativa é a de que o Índice Mineiro de Responsabilidade 
Social se torne também um indicador de prioridades e metas de 
desenvolvimento de eqüidade social, já que, a partir de sua 
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construção e divulgação, será possível , por um lado, identificar os 
municípios mais carentes e, por outro, prestigiar os municípios que 
mais se envolveram na promoção do desenvolvimento social de seus 
moradores. 

Quando o Poder Legislativo mineiro atua em sua função 
fiscalizadora , faltam-lhe instrumentos adequados de avaliação das 
políticas públicas sociais. Isso o impede de analisar os programas 
governamentais e o orçamento, na perspectiva da superação das 
profundas desigualdades sociais existentes no Estado e da 
formulação de políticas destinadas às regiões mais carentes. 

Dessa forma, a criação do IMRS garantirá à Assembléia Legislativa 
o acesso a informações detalhadas e confiáveis , o que significa um 
avanço inédito para captar e organizar dados capazes de detectar a 
situação das condições de vida de cada município mineiro, o que 
atualmente é quase impossível. A partir do conhecimento dos 
indicadores sociais e das análises estatísticas, a Assembléia 
Legislativa terá condições de refletir de modo consistente a respeito 
das políticas públicas sociais, tanto no que se refere às ações 
implementadas quanto à sua eficiência e eficácia. 

Esse conjunto diversificado de informações se tornaria uma espécie 
de instrumento de fiscalização política, fundamental para o exercício 
da função constitucionalmente assegurada à Assembléia Legislativa. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, no 
1 o turno, apresentou o Substitutivo no 1, que apenas acrescenta 
dispositivos à Lei no 14.172, de 15/1/2002, que cria o Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social. 

Entretanto, entendemos que o projeto apresenta detalhes inéditos e 
importantes, motivo pelo qual apresentamos, em 1 o turno, o 
Substitutivo n° 2 , que altera artigos da Lei n° 14.172 e mantém itens 
importantes do projeto original. 

Neste parecer para 2° turno, optamos por apresentar três emendas 
ao Substitutivo n° 2, com o objetivo de aprimoramento e correções de 
ordem técnica. 

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

898/2003 no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1° 
turno, a seguir apresentadas: 
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EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1 o - A Responsabilidade Social na Gestão Pública estadual 

consiste na implementação de políticas públicas, planos, programas, 
projetos e ações pelo Estado, que assegurem o acesso da população 
a assistência social , educação, serviços de saúde, emprego, 
alimentação de qualidade, segurança pública, habitação, saneamento, 
transporte e lazer, e que contribuam para a promoção da eqüidade de 
gênero, etnia, orientação sexual, idade e condição de deficiência 
nesse acesso.". 

EMENDA No 2 
Dê-se ao§ 5° do art. 2° da Lei no 14.172, de 15 de janeiro de 2002, 

a que se refere o art. 3°, a seguinte redação: 
"Art. 2° - ... 
§5° - Para a elaboração do IMRS serão consideradas as dimensões 

de assistência social , educação saúde, emprego, segurança 
alimentar, segurança pública, habitação, saneamento, transporte, 
lazer e renda, segundo as variáveis de gênero, etnia, orientação 
sexual , idade e condição de deficiência.". 

EMENDA N° 3 
Substitua-se, no art. 6°, § 1°, inciso VIII , a expressão "população de 

rua" por "assistência social". 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Alberto Bejani, Presidente - Marília Campos, relatora - Chico 

Simões. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 898/2003 

Dispõe sobre a Responsabilidade Social na Gestão Pública 
estadual, altera a Lei n° 14.172, de 2002, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - A Responsabilidade Social na Gestão Pública estadual 

consiste na implementação de políticas públicas, planos, programas, 
projetos e ações pelo Estado, que assegurem o acesso da população 
à educação, serviços de saúde, emprego, alimentação de qualidade, 
segurança pública, habitação, saneamento, transporte e lazer, e que 
contribuam para a promoção da eqüidade de gênero, etnia, orientação 
sexual , idade e condição de deficiência nesse acesso. 
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Parágrafo único - A Responsabilidade Social na Gestão Pública 

estadual caracteriza-se, ainda, pela transparência e pelo planejamento 
estratégico das ações, e pelo caráter educativo da edição dos atos. 

Art. 2° - A gestão pública socialmente responsável utilizará os 
seguintes instrumentos de planejamento e avaliação social: 

I - Índice Mineiro de Responsabilidade Social - IMRS -; 
11- Mapa da Inclusão Social ; 
111- Balanço Social Anual; 
IV- Anexos Sociais ao Plano Plurianual de Ação Governamental, à 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual. 
Art. 3° - O art. 2° da Lei no 14.172, de 15 de janeiro de 2002, que cria 

o Índice Mineiro de Responsabilidade Social , passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 2° - O IMRS será elaborado pela Fundação João Pinheiro a 
partir de dados fornecidos pelos municípios, por órgãos e entidades 
da administração direta e indireta do Estado e instituições públicas 
federais. 

§ 1 o - Será constituída Comissão Mista, composta por membros da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
- SEPLAG -, para a formulação de diretrizes para a construção do 
IMRS. 

§ 2° - A Comissão Mista a que se refere o § 1 o deste artigo será 
composta por seis membros, assegurada a representação paritária do 
Poder Legislativo e da SEPLAG. 

§ 3° - Os representantes da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais serão nomeados por seu Presidente, a partir de 
indicação da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 

§ 4°- Os representantes do Governo Estadual serão nomeados pelo 
Governador do Estado, a partir de indicação da Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão. 

§ 5° - Para a elaboração do IMRS serão consideradas as dimensões 
de educação, saúde, emprego, segurança alimentar, segurança 
pública, habitação, saneamento, transporte, lazer e renda, segundo as 
variáveis de gênero, etnia, orientação sexual , idade e condição de 
deficiência. 

§ 6° - As dimensões descritas no § 5° deste artigo deverão ser 
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observadas, ainda, segundo as vanaveis de esforço de gestão 
governamental e participação popular.". 

Art. 4° - O art. 3° da Lei no 14.172, de 15 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° - O relatório do IMRS será divulgado bienalmente pela 
Comissão Mista, mediante publicação no órgão oficial dos Poderes do 
Estado e disponibilização na internet, no segundo semestre do ano 
subseqüente ao segundo e quarto anos do mandato dos governos 
municipais. 

Parágrafo único - A primeira edição do IMRS ocorrerá no segundo 
semestre de 2005, observando-se, a partir daí, a periodicidade 
estabelecida no "caput'' deste artigo.". 

Art. 5° - O art. 4° da Lei n° 14.172, de 15 de janeiro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - A Comissão Mista, em ato público, concederá bienalmente 
Certificado de Responsabilidade Social, pelo esforço em prol da 
melhoria das condições sociais no Estado: 

I - aos cinqüenta municípios que: 
a) alcançarem os melhores resultados no relatório do IMRS; 
b) obtiverem significativa evolução em relação ao posicionamento no 

último relatório publicado; 
c) contribuírem para o bom desempenho do Estado no Balanço 

Social ; 
d) implantarem programas sociais inovadores ou com resultados que 

justifiquem sua divulgação para outros municípios. 
11 - aos órgãos, entidades e programas públicos que obtiverem 

destacado desempenho, segundo o Balanço Social. 
Parágrafo único - O Estado apresentará, anualmente, programa 

emergencial para o desenvolvimento social dos municípios 
classificados nas 50 últimas posições no relatório do IMRS.". 

Art. 6° - O relatório do IMRS deverá gerar como um de seus 
produtos o Mapa da Inclusão Social do Estado de Minas Gerais, que 
constitui um diagnóstico da realidade social do Estado, por município 
e macrorregião. 

§ 1 o - O Mapa da Inclusão Social observará as seguintes dimensões: 
I - expectativa de vida média da população; 
11- renda; 
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111 -emprego; 
IV - educação; 
V- saúde; 
VI - saneamento; 
VIl- condições de habitação; 
VIII - população de rua; 
IX - segurança pública. 
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Art. 7° - A Comissão Mista poderá coordenar Fórum Especial , 
composto por representantes de organismos governamentais e não 
governamentais, para consulta e eventual revisão da metodologia 
utilizada na elaboração do IMRS e do Mapa da Inclusão Social. 

Art. 8° - O Estado poderá, nos termos do regulamento , negar-se a 
firmar convênio ou a repassar recursos de convênios a municípios que 
não prestarem as informações necessárias à elaboração do IMRS, no 
prazo solicitado. 

Art. go - O Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deverão conter 
Anexos Sociais, nos quais serão estabelecidas e avaliadas as metas 
de melhoria do IMRS. 

§ 1 o - Os Anexos Sociais conterão: 
I - resultado obtido no cumprimento das metas relativas ao período 

anterior; 
11 -demonstrativo de metas, acompanhado de memória de cálculo 

que evidencie a viabilidade das metas pretendidas; 
111 -discriminação dos programas, dos projetos e das ações a serem 

desenvolvidos para alcançar as metas estabelecidas. 
§ 2° - O estabelecimento das metas dos Anexos Sociais contará com 

a participação dos Conselhos Setoriais Estaduais de Políticas 
Públicas, observada a legislação vigente, e deverá observar o Mapa 
da Inclusão Social , o IMRS e o Balanço Social do Estado. 

Art. 1 O - O Balanço Social do Estado passa a integrar 
obrigatoriamente a Prestação de Contas Anual do Governador do 
Estado, na forma de anexo específico e didático, contendo a 
prestação de contas dos resultados sociais alcançados no exercício 
anterior, comparando-se as metas dos Anexos Sociais e a execução 
dos programas, dos projetos e das ações constantes do Orçamento 
para alcançá-las . 
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§ 1 o - No caso de não-atendimento das metas dos Anexos 

Sociais, o Poder Executivo proporá, no mesmo documento, medidas 
corretivas a serem incorporadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§ 2° - O Balanço Social do Estado ficará disponível na Assembléia 
Legislativa do Estado, na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG - e na internet para consulta. 

Art. 11 - O Programa Estadual de Qualificação Profissional dos 
Servidores Públicos, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro, 
oferecerá cursos voltados para a capacitação de servidores públicos 
na Responsabilidade Social na Gestão Pública Estadual. 

Art. 12 - O poder público buscará integração entre os bancos de 
dados das esferas municipal, estadual e federal , visando a evitar as 
sobreposições na concessão de benefícios assistenciais públicos 
equivalentes, auxiliando na racionalização da aplicação dos recursos 
públicos disponíveis e corrigindo erros que possam afetar o 
cumprimento das metas de melhoria dos Indicadores Sociais do 
Estado. 

Art. 13 - Todos os requerimentos dirigidos à administração pública 
solicitando providências ou informações, em temas relacionados com 
a destinação de recursos públicos, fiscalização, publicidade de atos 
públicos e ética, mesmo que elaborados pelo cidadão comum, serão 
publicados no Órgão Oficial do Estado, na seção relativa ao órgão ao 
qual foram dirigidos, no prazo máximo de setenta e duas horas de seu 
recebimento. 

Art. 14 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações próprias consignadas no Orçamento do Estado. 

Art. 17- Esta lei será regulamentada, no que couber, no prazo de 
noventa dias. 

Art. 18- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 998/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei sob comento 
objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Caratinga 
o imóvel que especifica. 

Aprovado o projeto no 1 o turno, sem emenda, cabe agora a esta 
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Comissão emitir parecer sobre a matéria para o 2° turno, nos 
termos do art. 1 02, VIl , "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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De acordo com os termos do projeto de lei , o imóvel é constituído de 
um terreno com área total de 14.106,38 m2 , localizado no perímetro 
urbano do município. Em parte dele, foi edificada a Escola Estadual 
José Augusto Ferreira, que não precisa de todo o terreno para 
desenvolver as suas atividades. Com a transmissão de domínio, o 
ente municipal poderá desenvolver política habitacional para famílias 
de baixa renda. 

A autorização legislativa vem atender ao disposto no § 2° do art. 1 05 
da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, que estatui normas gerais de 
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 
balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal , 
que a torna obrigatória ao se fazer movimentação dos valores do 
erário por meio de venda ou doação. 

Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição em 
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário, não 
acarretando despesas para os cofres públicos nem causando impacto 
na lei orçamentária. Representa apenas uma diminuição no ativo 
permanente do Tesouro, o que, de certa forma, será amplamente 
compensado pelos benefícios que poderá ter a população do 
município agraciado com a doação. 

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

998/2003 no 2° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Chico Simões - Sebastião 

Helvécio - Mauro Lobo - Jayro Lessa. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
altera o disposto no parágrafo único do art. 4° da Lei no 11.395, de 
6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico -
FDMM. 

No 1 o turno, foi o projeto aprovado com a Subemenda n° 1 à 
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Emenda n° 2 e com a Emenda no 3. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos 
lindes de sua competência, e para que seja elaborada a redação do 
vencido, que segue anexa e integra esta peça opinativa. 

Fundamentação 
O projeto de lei em pauta tem por objetivo prorrogar por dez anos, 

contados a partir de 6/1/2004, o FDMM, que visa a promover o 
desenvolvimento da atividade minerometalúrgica no Estado, atuando 
por meio de financiamento de projetos de estudo e pesquisa, 
desenvolvimento de minas e de tecnologias de processos produtivos 
nas atividades mineral e metalúrgica. 

A Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar no 36, de 18/1/95, dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundo. Ela estatui que fundo deve 
ser criado por lei e que essa lei deverá estabelecer o seu prazo de 
duração ou o prazo para a concessão de financiamento com seus 
recursos. 

Ocorre que a Lei n° 11.395, de 7/1/94, que disciplina esse Fundo, 
estabelece, no parágrafo único do seu art. 4°, que o prazo para a 
concessão de financiamento será de dez anos contados da data de 
sua vigência, facultando ao Poder Executivo propor sua prorrogação, 
baseado em avaliação de desempenho do Fundo. Observa-se que 
esse prazo está por expirar. 

Conforme mencionamos anteriormente, o Estado não tem prejuízo 
com essas operações, mesmo que celebradas em condições mais 
favoráveis que no mercado financeiro , que cobra elevadíssimas taxas 
de juros, incompatíveis com a atividade produtiva, e que raramente 
disponibiliza linhas de crédito para a finalidade do Fundo, que exige 
prazo de carência e amortização mais longo. 

O BDMG avaliou positivamente o desempenho do FDMM e 
demonstrou a sua importância no contexto da política estadual de 
apoio às atividades mineral e metalúrgica. O FDMM é o único 
instrumento financeiro em operação no Estado com a finalidade de 
atender aos investimentos das pequenas e médias empresas ligadas 
ao setor, incluindo empresas de consultoria e de pesquisa na área da 
tecnologia mineral, e das pessoas físicas detentoras de alvarás de 
pesquisa mineral. Destarte, o Banco avalia ser necessária a 
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prorrogação do prazo de sua vigência. 

O FDMM pode continuar a funcionar apenas com o retorno dos 
financiamentos já concedidos, sem necessitar do aporte de recursos 
do orçamento do Estado, que, entretanto, poderão ser aplicados se 
houver disponibilidade ou conveniência. Assim, entendemos que a 
matéria não encontra óbice no aspecto orçamentário, pois o Fundo 
não necessita de recursos provenientes do orçamento. Tampouco 
contraria a Lei Complementar Federal n° 1 01 , de 4/5/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). 

Por propiciar o desenvolvimento setorial mineral do Estado, ter 
relevante fim social , não encontrar óbice legal, financeiro ou 
orçamentário e não apresentar repercussão financeira negativa nas 
finanças públicas, mantemos o nosso entendimento de que o projeto 
merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

Finalmente, é importante ressaltar que as modificações sugeridas 
anteriormente por esta Comissão e aprovadas em Plenário contribuem 
para aperfeiçoar a fiscalização sobre esse Fundo. 

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

Projeto de Lei n° 1.037/2003 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator - Chico Simões -

Dinis Pinheiro. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.037/2003 

Prorroga o prazo para concessão de financiamento previsto no 
parágrafo único do art. 4° da Lei n° 11 .395, de 6 de janeiro de 1994, 
que cria o Fundo de Desenvolvimento Minerometalúrgico - FDMM - e 
dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O prazo para a concessão de financiamento previsto no 

parágrafo único do art. 4° da Lei no 11.395, de 6 de janeiro de 1994, 
fica prorrogado por dez anos, contados a partir de 6 de janeiro de 
2004. 

Art. 2° - O art. 9° da Lei no 11 .395, de 6 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 2°: 

"Art. 9° - ........ .. ...... .. . 
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§ 2° - Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a 

apresentar à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
relatórios semestrais específicos na forma em que forem solicitados.". 

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.082/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 1.082/2003 

institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de 
Fiscalização Ambiental e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno com as Emendas n°s 6, 1 O e 11 , retoma a 
matéria a esta Comissão para receber parecer de 2° turno e para que 
seja elaborada a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise, enviado pelo Governador a esta Casa, 

propõe a instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de 
Minas Gerais - TFAMG - e do Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais. 

A criação da referida Taxa supre lacuna na legislação mineira, 
relativa ao meio ambiente, que não dispõe de norma instituidora de 
tributo estadual com vistas à remuneração do Estado pelos serviços 
de controle e fiscalização ambiental. 

Em Minas Gerais, os órgãos estaduais vêm exercendo, ao longo dos 
anos, um papel preponderante no controle e na fiscalização ambiental, 
sem a contrapartida da remuneração pelos serviços prestados. Vale 
ressaltar que os recursos arrecadados com a Taxa de Fiscalização 
Ambiental são direcionados, na sua totalidade, aos cofres da União. 

O projeto, portanto, alinha-se ao disposto no art. 17-P da Lei Federal 
no 10.165, que faculta aos Estados a compensação de até 60% do 
valor pago ao IBAMA, relativo à Taxa de Fiscalização e Controle 
Ambiental, pelo contribuinte do Estado. Dessa forma, pretende-se a 
harmonização das legislações federal e estadual pertinentes à 
matéria. 

A coexistência de dois tributos, um estadual e outro federal , com o 
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mesmo fato gerador, no caso em questão não configura hipótese 
de bitributação. O valor recolhido pelo contribuinte ao Estado a título 
da Taxa de Fiscalização Ambiental constituirá crédito para 
compensação do valor devido a título da Taxa de Fiscalização 
Ambiental da União, até o limite de 60%. 

Porém, com a finalidade de explicitar na norma jurídica a sistemática 
de compensação das duas taxas, de forma que não se configure 
hipótese de bitributação, foi apresentada emenda em 1 o turno, que 
limita o valor a ser recolhido, a título da TFAMG, a 60% do valor 
devido ao IBAMA pela Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental , 
relativamente ao mesmo período. 

As demais emendas apresentadas no 1 o turno visam adequar 
dispositivos do projeto à Lei Federal n° 10.165, de 2000, com base no 
pressuposto de que a lei estadual , nesse caso específico, tem um 
caráter de norma acessória à lei federal. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, a instituição da Taxa 
estadual implicará aumento de receita para o Estado sem ônus 
adicional para o contribuinte mineiro, uma vez que o Estado apenas 
se apropriará de parte da Taxa que já vem sendo paga pelo 
contribuinte ao IBAMA. 

Propomos as Emendas nos 1 e 2, que visam apenas ao 
aprimoramento da técnica legislativa da proposição, sem qualquer 
alteração no seu conteúdo. 

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

1.082/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Substituam-se os arts. 1 o e 2° do vencido pelos seguintes arts. 1°, 2° 

e 3°, renumerando-se os demais: 
"Art. 1 o - Fica instituído o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 
de inscrição obrigatória e sem ônus pelas pessoas físicas ou jurídicas 
que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e à extração, 
à produção, ao transporte e à comercialização de produtos 
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos 
e subprodutos da fauna e da flora . 
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Parágrafo único - O cadastro instituído por esta lei integra o 

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, criado pela 
Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981 . 

Art. 2° - A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o 
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, integrantes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA -, nos termos do art. 6° da Lei 
Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981 , administrarão o cadastro 
instituído por esta lei , sob supervisão da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD. 

Art. 3° - Na administração do cadastro de que trata esta lei , compete 
à FEAM e ao IEF: 

I - manter atualizado o cadastro e suprir o Sistema Nacional de 
Informações sobre o Meio Ambiente; 

11 - estabelecer, por meio de portaria conjunta, o procedimento de 
inscrição no cadastro; 

111 - articular-se com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - para integração dos dados 
do cadastro de que trata esta lei e do Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais.". 

EMENDA No 2 
Substitua-se, no § 3° do art. 6° do vencido, a expressão "firma 

individual" por "empresário", assim definido na Lei Federal no 10.406, 
de 1 O de janeiro de 2002. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Doutor Viana, relator - José Henrique -

Dinis Pinheiro - Chico Simões. 
Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 1.082/2003 

Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, a Taxa de 
Fiscalização Ambiental e dá outras providências. 

Art. 1° - Fica instituído, sob supervisão da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e 
administração da Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM- e do 
Instituto Estadual de Florestas- IEF -, o Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
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Ambientais , de inscrição obrigatória e sem ônus, pelas pessoas 
físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente 
poluidoras e a extração, produção, transporte e comercialização de 
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de 
produtos e subprodutos da fauna e da flora. 

§ 1°- O Cadastro Técnico Estadual ora instituído passa a integrar o 
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, criado pela 
Lei Federal no 6.938, de 31 de agosto de 1981 . 

§ 2° - A FEAM e o IEF solicitarão ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - o registro 
das pessoas físicas ou jurídicas constantes no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais , com domicílio ou sede neste Estado. 

§ 3° - À FEAM e ao I EF compete manter atualizado o Cadastro 
Estadual ora instituído, suprindo, permanentemente, o Sistema 
Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. 

Art. 2°- O procedimento de inscrição no Cadastro Técnico Estadual 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais será estabelecido por portaria conjunta da FEAM e do IEF. 

Parágrafo único - O cadastro referido no "caput" poderá incluir os 
registros das pessoas físicas ou jurídicas, com domicílio ou sede 
neste Estado, constantes do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

Art. 3° - As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades 
descritas no art. 1 o e mencionadas nos Anexos I e 11 desta lei ficam 
obrigadas a se inscrever no Cadastro Técnico Estadual, até o último 
dia útil do trimestre civil que ocorrer após a publicação desta lei, sob 
pena de incorrerem em infração punível com as seguintes multas, 
expressas em Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
UFEMGs -, prevista no art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975: 

I - 40 (quarenta), se pessoa física; 
11- 120 (cento e vinte) , se microempresa; 
111 - 720 (setecentas e vinte), se empresa de pequeno porte; 
IV - 1 .441 (mil quatrocentas e quarenta e uma), se empresa de médio 

porte; 
V- 7.205 (sete mil duzentas e cinco), se empresa de grande porte. 
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Parágrafo único - Na hipótese de pessoas físicas e jurídicas que 

venham a iniciar suas atividades, o prazo para inscrição no Cadastro 
Técnico Estadual é de trinta dias, nos termos da portaria conjunta da 
FEAM e do IEF, a que se refere o art. 2°. 

Art. 4° - Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 
do Estado de Minas Gerais- TFAMG -, cujo fato gerador é o exercício 
regular do poder de polícia conferido à FEAM e ao IEF para controle e 
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 
recursos naturais. 

Art. 5° - Contribuinte da TFAMG é aquele que exerce as atividades 
constantes do Anexo I, sob a fiscalização da FEAM, e as atividades 
constantes do Anexo 11 , sob a fiscalização do IEF, ambos desta lei. 

Art. 6° - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de 
cálculo os valores constantes do Anexo 111 desta lei , expressos em 
UFEMGs, vigentes na data do efetivo pagamento, observado o prazo 
legal . 

§ 1 o - Em qualquer hipótese, o valor a ser recolhido a título de 
TFAMG, nos termos do art. 9°, será limitado a 60% (sessenta por 
cento) do valor devido ao IBAMA pela Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental- TCFA -, relativamente ao mesmo período. 

§ 2° - O Poder Executivo publicará a tabela referente ao Anexo 111 
desta lei em unidade monetária nacional. 

§ 3° - Exclusivamente para os efeitos desta lei , consideram-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual que tiver 

receita bruta anual igual ou inferior a R$180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais) ; 

li - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
que tiver receita bruta anual superior a R$180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais) e igual ou inferior a R$1.440.000,00 (um milhão 
quatrocentos e quarenta mil reais); 

111 - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
que tiver receita bruta anual superior a R$1.440.000,00 (um milhão 
quatrocentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a 
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais); 

IV - empresa de grande porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
que tiver receita bruta anual superior a R$12.000.000,00 (doze 
milhões de reais) . 
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§ 4° - O Potencial de Poluição- PP- e o Grau de Utilização- GU 

- de recursos ambientais das atividades sujeitas à fiscalização 
encontram-se definidos nos Anexos I e 11 desta lei. 

§ 5° - Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita 
à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo 
valor mais elevado. 

Art. 7° - São isentos do pagamento da TFAMG, na forma que 
dispuser o regulamento: 

I - os órgãos públicos e demais pessoas jurídicas de direito público 
interno; 

11 - as entidades de assistência social sem fins lucrativos e 
reconhecidas pelo poder público, desde que estas: 

a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas 
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado; 

b} apliquem integralmente no País os recursos destinados à 
manutenção de seus objetivos institucionais; 

c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros 
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; 

111 - aqueles que praticam agricultura de subsistência; 
Art. 8°- O contribuinte da TFAMG é obrigado a entregar, até o dia 31 

de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano 
anterior, para o fim de controle e fiscalização, em modelo a ser 
definido por portaria conjunta da FEAM e do IEF. 

Parágrafo único - A falta de apresentação do relatório previsto no 
"caput" sujeita o infrator à multa equivalente a 20% (vinte por cento) 
da TFAMG devida, sem prejuízo da exigência desta. 

Art. go - A TFAMG será devida no último dia útil de cada trimestre do 
ano civil , nos valores fixados no Anexo 111 desta lei , e recolhida até o 
terceiro dia útil do mês subseqüente, na forma do regulamento. 

Art. 1 O - Os recursos arrecadados com a TFAMG serão destinados à 
SEMAD, à FEAM e ao IEF. 

Art. 11 - A TFAMG não recolhida nos prazos e nas condições 
estabelecidas no art. go será cobrada com os seguintes acréscimos: 

I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês 
seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um por cento) ; 

11 - multa de 20% (vinte por cento) , reduzida a 10% (dez por cento) 
se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente 
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ao do vencimento da obrigação; 

Parágrafo único - Os débitos relativos à TFAMG poderão ser 
parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária. 

Art. 12 - Os valores pagos a título de TFAMG constituem crédito 
para compensação com o valor devido ao IBAMA, a título de Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -, até o limite de 60% 
(sessenta por cento) e relativamente ao mesmo ano, nos termos do 
art. 17-P da Lei Federal no 6.938, de 1981. 

Art. 13 - Constitui crédito para compensação com o valor devido a 
título de TFAMG, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) e 
relativamente ao mesmo ano, o montante pago pelo estabelecimento 
em razão de taxa de fiscalização ambiental regularmente instituída 
pelo município. 

§ 1 o - A compensação de que trata o "caput" aplica-se 
exclusivamente aos municípios que disponham de sistema de gestão 
ambiental reconhecido por deliberação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM - e que mantenham convênio com a 
FEAM e o IEF visando ao aprimoramento do controle e da fiscalização 
ambiental de base local. 

§ 2° - A restituição, administrativa ou judicial , qualquer que seja a 
causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental municipal 
compensada com a TFAMG, restaura o direito de crédito da entidade 
estadual contra o estabelecimento, relativamente ao valor 
compensado. 

Art. 14 - Valores recolhidos à União, ao Estado e ao munic1p1o a 
qualquer outro título, tais como taxas de licenciamento ou preços 
públicos de venda de produtos, não constituem crédito para 
compensação com a TFAMG. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 1 o de janeiro de 2004. 

Anexo I 
Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

ambientais sob fiscalização da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM 

*-A Tabela do Anexo I foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 18.12.2003. 
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Anexo 11 

Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
ambientais sob fiscalização do Instituto Estadual de Florestas- IEF 

*-A Tabela do Anexo 11 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 18.12.2003. 

Anexo 111 
Valores, em UFEMGs, devidos a título de TFAMG por 

estabelecimento e por trimestre 
*-A Tabela do Anexo 111 foi publicada na edição do "Diário do 
Legislativo" no dia 18.12.2003. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.133/2003 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria da Comissão Especial de Acidentes Ambientais, o Projeto 

de Lei no 1.133/2003 dispõe sobre os critérios de classificação, 
segurança e manutenção de barragens para quaisquer fins e de 
depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. 

Aprovada no 1 o turno, com a Emenda n° 1 , a proposição retorna a 
esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. Cumpre-nos, 
portanto, opinar sobre o assunto. A redação do vencido, anexa, é 
parte do parecer. 

Fundamentação 
O acidente ambiental ocorrido em Cataguases, na Zona da Mata 

mineira, deixou evidente a necessidade de que estruturas de risco, 
como os barramentos, devem ser objeto de observação e controle 
contínuos. São medidas necessárias para minimizar os riscos de 
ocorrência do rompimento do maciço das barragens por falta de 
manutenção durante sua operação, ou mesmo, depois do abandono 
das atividades industriais para as quais essas construções dão o 
suporte. 

Assim, a proposição apresentada pela Comissão de Acidentes 
Ambientais é oportuna, pois trata de um tema que tem se mostrado 
causador de danos ambientais significativos, pois, em apenas dez 
anos ocorreram três acidentes dessa natureza em Minas Gerais, 
inclusive com vítimas fatais. As causas desses acidentes sempre 
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foram consideradas como uma deficiência tanto da fiscalização 
dos órgãos estaduais e federais competentes, como do próprio 
empreendedor, que deixa essas estruturas sem as devidas ações de 
manutenção preventiva e de correção de falhas por ventura existentes 
na obra. 

Somos, portanto, favoráveis a que esta Casa atue com o objetivo de 
prover o Estado de instrumentos legais que tornem claras as 
obrigações das partes envolvidas nesse problema. 

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

1.133/2003 no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Doutor Ronaldo, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Fábio 

A velar. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI No 1 .133/2003 

Dispõe sobre os critérios de classificação, segurança e manutenção 
de barragens para quaisquer fins e de depósitos de resíduos tóxicos 
industriais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Esta lei estabelece as diretrizes para verificação da 

segurança de barragens para quaisquer fins e de depósitos de 
resíduos tóxicos industriais. 

Art. 2° - A implantação das obras e estruturas a que se refere o art. 
1 o só será permitida, sem prejuízo do licenciamento ambiental previsto 
em lei, com base em estudos e projetos que contenham, no mínimo: 

I - a elaboração de estudos hidrológicos e meteorológicos com 
período de recorrência mínimo de cem anos e abrangência espacial 
relacionada à bacia hidrográfica a montante do ponto de barramento; 

11 - o estudo geológico-geotécnico da área em que será implantada a 
obra; 

111 - a previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de 
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia sem 
comprometer a estabilidade da barragem ou aterro; 

IV - a verificação da estabilidade da barragem ou aterro quando 
submetida às condições provocadas pelas cheias máximas 
determinadas nos estudos hidrológicos; 
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V - a impermeabilização do fundo dos lagos de barragens 

destinadas ao armazenamento de efluentes tóxicos e da base dos 
depósitos de resíduos industriais perigosos. 

Art. 3° - Os estudos e projetos a que se refere o art. 2° deverão ser 
elaborados por profissionais de nível superior, registrados e em dia 
com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA - MG - e acompanhados das respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica- ARTs. 

Art . 4° - Os proprietários ou responsáveis legais de barragens de 
cursos de água são obrigados a manter disponíveis para a 
fiscalização do órgão gestor de recursos hídricos: 

I - registros diários dos níveis mínimo e máximo de água; 
11 - relatório técnico anual atestando a segurança da barragem, 

firmado por profissional legalmente habilitado, registrado e em dia com 
o CREA- MG. 

Art. 5° - As barragens serão classificadas de acordo com: 
I- altura do maciço; 
11 -volume do reservatório; 
111 - ocupação humana na área a jusante da barragem; 
IV- interesse ambiental da área a jusante da barragem; 
V - instalações na área a jusante da barragem. 
Art. 6° - Os proprietários ou responsáveis legais de depósitos de 

resíduos tóxicos industriais são obrigados a manter disponíveis para a 
fiscalização dos órgãos gestores de recursos hídricos e ambiental : 

I - registro diário dos níveis de água subterrânea localizada sob o 
aterro; 

11 - registros mensais dos parâmetros de qualidade das águas 
subterrâneas localizadas sob o aterro; 

111 - registros mensais dos volumes e características químicas e 
físicas dos rejeitas acumulados; 

IV - registros mensais demonstrando a ausência de contaminação 
do solo e do lençol de água no entorno e sob a área ocupada pelos 
rejeitas; 

V - relatório técnico anual atestando a segurança dos depósitos de 
resíduos tóxicos industriais, firmado por profissional legalmente 
habilitado, registrado e em dia com o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais- CREA- MG. 
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Art. 7° - Os proprietários ou responsáveis legais por barragens e 

por depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados terão o 
prazo de um ano, contado da data de publicação desta lei, para 
apresentarem aos órgãos gestores de recursos hídricos e de meio 
ambiente estudo técnico comprovando a segurança de suas obras, 
nos termos do art. 2°. 

Art. 8° - Aos infratores desta lei aplicam-se as penalidades previstas 
nas Leis n°S 7.772, de 8/9/80, e 13.199, de 29/1/99. 

Art. 9° - Na ocorrência de acidente ambiental, as ações 
recomendadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e pelos órgãos seccionais do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM -, a qualquer tempo, para a 
realização de amostragens, análises laboratoriais ou adoção de 
medidas emergenciais para o controle de efeitos nocivos ao meio 
ambiente, bem como a necessidade de deslocamentos aéreos ou 
terrestres, deverão ser, prioritariamente, assumidos pelo 
empreendedor ou ter os custos respectivos por ele reembolsados, 
independentemente da indenização dos custos de licenciamento e das 
taxas de controle e fiscalização ambientais. 

Art. 1 O - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento 
e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.134/2003 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1 .134/2003, de autoria da Comissão de 

Acidentes Ambientais, altera a Lei no 10.627, de 16/1/92, que dispõe 
sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras providências. 

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, a matéria retoma a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno. A redação do vencido, 
anexa, integra o parecer. 

Fundamentação 
A proposta de se alterar a Lei no 10.627, de 1992, que dispõe sobre 

a realização de auditorias ambientais, é uma recomendação da 
Comissão de Acidentes Ambientais, que realizou, no primeiro 
semestre deste ano, profundo diagnóstico do sistema ambiental do 
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Estado . Constatou-se, após 90 dias de estudos, a necessidade 
de se modificarem alguns dispositivos legais vigentes, de forma a 
permitir uma atuação mais eficiente dos órgãos de meio ambiente na 
prevenção de acidentes. 

Conforme se depreende da discussão da matéria nesta Comissão, 
no 1 o turno, a realização de auditorias periódicas em 
empreendimentos que comportam riscos ambientais, como as 
barragens de contenção de resíduos, é medida bastante oportuna. 
Busca-se, dessa forma, trazer maior segurança a essas estruturas, 
uma vez que se constatou que os acidentes, na maioria das vezes, 
poderiam ser evitados caso houvesse a observação e o 
acompanhamento técnico dessas obras. 

Outro aspecto positivo da proposição é trazer o tema das auditorias 
ambientais ao debate público, uma vez que a lei que as introduziu, de 
1992, não produziu os efeitos desejados, por falta de regulamentação. 

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

1.134/2003, no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Doutor Ronaldo, Presidente - Fábio Avelar, relator - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .134/2003 

Altera a Lei no 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a 
realização de auditorias ambientais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 4° da Lei no 10.627, de 16 de janeiro de 1992, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes incisos VIII e IX e parágrafo único: 
"Art. 4°- ............ .............. .......... ... ............ . 
VIII - as indústrias de papel e celulose; 
IX - as barragens de contenção de resfduos, de rejeites e de águas. 
Parágrafo único - O órgão de meio ambiente competente poderá: 
I - exigir que outros empreendimentos e atividades potencialmente 

poluidoras ou que representem risco de acidentes ambientais realizem 
auditorias ambientais, conforme o disposto nesta lei ; 

11 - deliberar sobre a redução ou ampliação da periodicidade de que 
trata o "caput" deste artigo, conforme o caso.". 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a 

contar da data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI No 1.239/2003 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 

altera as Leis n°s 11 .394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem 
sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

Aprovada no 1 o turno, com as Emendas n°s 1 a 3 e 6, retorna a 
matéria a esta Comissão para receber parecer no 2° turno e para que 
seja elaborada a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba tem como objetivos 

a promoção da melhoria das condições socioeconômicas da região de 
abrangência do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, a expansão 
de suas fronteiras agrícolas e a elevação de seus índices de 
produtividade por meio do desenvolvimento da irrigação. Foi criado 
pela Lei n° 11 .394, de 1994, sendo alterado posteriormente pela Lei no 
12.366, de 1996. 

Conforme análise feita no 1 o turno nesta Comissão, o projeto 
consolida a legislação existente e revoga as leis anteriores, visando 
atrair investidores em outras atividades fundamentais para o 
prosseguimento e o sucesso do Projeto Jaíba. 

As modificações apresentadas pelo projeto e as emendas aprovadas 
no 1° turno aprimoram a legislação do Fundo, aprimoram a matéria, e, 
com sua aprovação, serão criadas oportunidades para a geração de 
emprego e renda em todo o Norte de Minas. 

A proposta de nova lei permite a aplicação de recursos do Fundo em 
atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental e com a 
inclusão, entre os beneficiários dos programas de financiamento, de 
empresas industriais, comerciais e de serviços que estejam 
localizadas no território mineiro, fora do Distrito Agroindustrial do 
Jaíba, mas tenham vinculação direta com os produtores rurais do 
Projeto. 

O projeto contém medidas que criam condições para facilitar o 
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escoamento da produção agrícola e conferem maior agilidade na 
operacionalização do Fundo. Além de possibilitar a transferência de 
recursos ao Instituto Estadual de Florestas- IEF - e à Fundação Rural 
Mineira - RURALMINAS - para a implantação de áreas de 
preservação ambiental , possibilita a atração de novos investidores 
para a região. 

A proposição inova a legislação do Fundo com medidas que 
certamente trarão novos investimentos à região Norte de Minas, 
criando novas oportunidades de trabalho e gerando o 
desenvolvimento econômico daquela região. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

no 1.239/2003 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - Mauro Lobo, relator - Dinis Pinheiro -

Chico Simões. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 1 .239/2003 

Altera as Leis nos 11.394, de 6 de janeiro de 1994, e 12.366, de 26 
de novembro de 1996, que dispõem sobre o Fundo de 
Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba - Fundo 

Jaíba -, criado pela Lei n° 11 .394, de 6 de janeiro de 1994, passa a 
reger-se por esta lei , observado o disposto na Lei Complementar n° 
27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 2° - O Fundo Jaíba tem como objetivo promover a melhoria das 
condições socioeconômicas da região de abrangência do projeto do 
Distrito Agroindustrial do Jaíba, por meio de programas de 
financiamento que atendam à agricultura irrigada e às atividades que 
fazem parte de suas cadeias produtivas. 

Parágrafo único - Os programas de financiamento com recursos do 
Fundo serão instituídos por atos específicos do Poder Executivo, nos 
termos desta lei e de seu regulamento. 

Art . 3° - São recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional do 
Jaíba: 

I - parcela dos recursos provenientes do Contrato de Empréstimo no 
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BZ-P6, de 5 de setembro de 1991 , celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais e o Overseas Economic Cooperation Fund, sucedido 
pelo Japan Bank for lnternational Corporation - JBIC -; 

11 - retornos do principal e encargos dos financiamentos com 
recursos do Fundo; 

111 - dotações consignadas no orçamento do Estado, bem como 
créditos adicionais; 

IV - os provenientes de operações de crédito interno e externo 
firmadas pelo Estado e destinadas ao Fundo; 

V - outros recursos. 
§ 1 o - Os recursos a que se refere o inciso I serão aplicados em 

consonância com o disposto no referido contrato de empréstimo e 
seus aditivos. 

§ 2°- Dos recursos a que se refere o inciso 11, até 25% (vinte e cinco 
por cento) das disponibilidades anuais serão transferidos ao Instituto 
Estadual de Florestas - IEF - e à Fundação Rural Mineira -
RURALMINAS -, na proporção, forma, procedimentos e limites 
definidos em regulamento, com a finalidade exclusiva de aplicação em 
atividades e projetos de melhoria e conservação ambiental de áreas 
de influência do Distrito Agroindustrial do Jaíba, em especial na 
implantação das áreas de preservação e proteção ambiental , sem 
prejuízo do disposto no§ 1°. 

§ 3° - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para 
pagamento de serviço e amortização de dívidas contratadas pelo 
Estado em operações de crédito e destinadas ao Fundo, na forma e 
nas condições a serem regulamentadas por ato do Poder Executivo, 
ressalvado o disposto nos §§ 1 o e 2° deste artigo, assim como os 
recursos previstos no fluxo financeiro de liberação do Fundo referente 
a contratos de financiamento firmados. 

Art. 4° - Poderão ser beneficiários dos programas de financiamento 
com recursos do Fundo Jaíba: 

I - produtores rurais , sejam pessoas físicas ou jurídicas, localizados 
no Distrito Agroindustrial do Jaíba; 

11 - cooperativas e associações de produtores rurais localizadas no 
Distrito Agroindustrial do Jaíba; 

111 - empresas agroindustriais localizadas no Distrito Agroindustrial 
do Jaíba; 
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IV - empresas industriais, comerciais e de serviços, localizadas 

no território mineiro, desde que o projeto a ser financiado tenha 
vinculação direta com as atividades desenvolvidas por produtores 
rurais localizados no Distrito Agroindustrial do Jaíba. 

Parágrafo único - Terá prioridade, na definição dos programas de 
financiamento com recursos do Fundo, o atendimento aos 
microirrigantes, aos pequenos e médios irrigantes, suas cooperativas 
e outras formas associativas. 

Art. 5° - O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba, de 
natureza e individuação contábeis, terá seus recursos aplicados sob a 
forma de financiamento reembolsável, cujos retornos serão 
reutilizados de forma rotativa, para investimentos fixo, semifixo, giro 
associado, custeio de atividades agropecuárias e capital de giro, 
conforme requisitos e normas dos programas específicos, sem 
prejuízo do disposto no § 2° do art. 3° desta lei. 

Parágrafo único - O prazo para a concessão de financiamento será 
de dez anos, a partir da data da vigência desta lei , facultado ao Poder 
Executivo propor sua prorrogação, com base na avaliação de 
desempenho do Fundo. 

Art. 6° - Na definição das condições operacionais específicas dos 
programas de financiamento sustentado com recursos do Fundo 
Jaíba, serão observadas as seguintes condições gerais: 

I - no caso de produtores rurais, conforme definidos no inciso I do 
art. 4°: 

a) itens financiáveis: investimentos fixos e semifixos, custeio agrícola 
e cobertura de gastos realizados com taxas de licenciamento 
ambiental relativas ao projeto a ser financiado; 

b) valor do financiamento limitado a: 
1 - 90% (noventa por cento) dos investimentos fixos e semifixos; 
2- 70% (setenta por cento) das inversões em custeio; 
3 - 70% (setenta por cento) dos gastos realizados com taxas de 

licenciamento ambiental; 
c) prazo de, no máximo, cento e quarenta e quatro meses para 

investimentos fixos e semifixos e trinta e seis meses para custeio 
agrícola, em ambos os casos incluída a carência, que será definida 
em regulamento, de acordo com o valor do financiamento e do tipo de 
cultura a ser financiada; 
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li - no caso de cooperativas e associações de produtores rurais, 
conforme definidas no inciso 11 do art. 4°: 
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a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado 
e capital de giro; 

b) valor do financiamento limitado a: 
1 - 70% (setenta por cento) do projeto, no caso de investimentos 

fixos e capital de giro associado; 
2 - 30% (trinta por cento) do capital de giro previsto no projeto; 
c) prazo de, no máximo: 
1 - noventa e seis meses para investimentos fixos e capital de giro 

associado, incluída a carência de até trinta e seis meses; 
2 - dezoito meses para capital de giro, incluída a carência, que será 

definida em regulamento de acordo com o valor do financiamento e o 
tipo de atividade da empresa; 

111 - no caso de agroindústrias, conforme definidas no inciso 111 do art. 
40: 

a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado, 
seja em atividades industriais ou rurais, e inversões para aquisição, 
inclusive antecipada, da produção agrícola de produtores rurais 
localizados no Distrito Agroindustrial do Jaíba; 

b) valor do financiamento limitado a: 
1 - 80% (oitenta por cento) dos investimentos fixos e capital de giro 

associado; 
2 - 40% (quarenta por cento) das inversões em compras da 

produção agrícola de produtores rurais localizados no Distrito 
Agroindustrial do Jaíba; 

c) prazo de, no máximo: 
1 - cento e quarenta e quatro meses para investimentos fixos e 

capital de giro associado, incluída a carência de até trinta e seis 
meses; 

2 - trinta e seis meses para inversões na aquisição, inclusive 
antecipada, da produção agrícola, incluída a carência, que será 
definida em regulamento de acordo com o tipo de cultura a ser 
adquirida; 

IV - no caso de empresas industriais, comerciais e de serviços, 
conforme definidas no inciso IV do art. 4°: 

a) itens financiáveis: investimentos fixos e capital de giro associado; 
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b) valor do financiamento limitado a 50% (cinqüenta por cento) 
dos investimentos fixos e capital de giro associado; 
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c) prazo de, no máximo, noventa e seis meses para investimentos 
fixos e capital de giro associado, incluída a carência de até trinta e 
seis meses; 

V - em todos os casos: 
a) os juros serão de, no máximo, 12% a.a. (doze por cento ao ano), 

calculados sobre o saldo devedor reajustado, ficando autorizada a 
aplicação de fator de redução a título de prêmio por adimplência, 
conforme normas específicas dos programas de financiamento , a 
serem definidas pelo Poder Executivo; 

b) o reajuste do saldo devedor deverá ser definido pelo Poder 
Executivo, podendo ser utilizado índice de preços ou taxa financeira, 
conforme normas do programa específico, ficando autorizada a 
aplicação de fator de redução do índice ou taxa, desde que 
uniformemente para todos os beneficiários; 

c) os beneficiários apresentarão garantias e contrapartida de acordo 
com as normas específicas dos programas de financiamento 
aplicáveis a cada caso. 

Parágrafo único - O regulamento definirá sanções e penalidades 
para os casos de inadimplemento, por parte dos beneficiários, nos 
contratos de financiamento firmados com recursos do Fundo. 

Art. 7°- O órgão gestor do Fundo Jaíba é a Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, que terá as seguintes atribuições: 

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

11 -apresentar a prestação anual de contas do Fundo ao Tribunal de 
Contas do Estado, bem como outros demonstrativos por este 
solicitados, a partir de relatórios elaborados pelo agente financeiro, 
nos termos do inciso IV do art. 7° desta lei; 

111 - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e 
acompanhar sua aplicação; 

IV - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma físico 
do programa ou projeto, podendo, para este fim, designar órgão ou 
empresa pública a ela vinculada. 

Art. 8° - O agente financeiro do Fundo Jaíba é o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará como 

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



1538 
mandatário do Estado de Minas Gerais para a contratação das 
operações com recursos do Fundo, sendo suas atribuições: 

I - analisar os pedidos de financiamento e decidir sobre sua 
aprovação; 

li - contratar as operações aprovadas; 
111 - liberar os recursos do Fundo, obedecendo à regulamentação 

dos programas instituídos com recursos do Fundo; 
IV - efetuar a cobrança dos créditos concedidos em todas as 

instâncias; 
IV - emitir relatório de acompanhamento dos recursos do Fundo. 
§ 1 o - Fica o BDMG autorizado a transigir, com relação a prazos e 

sanções, para fins de recebimento de valores vencidos, exceto nos 
casos de sonegação fiscal. 

§ 2° - O BDMG levará a débito do Fundo os valores não recebidos, 
depois de esgotadas as medidas de cobrança administrativas ou 
judiciais cabíveis, assim como quantias despendidas em decorrência 
de procedimentos judiciais. 

§ 3° - O BDMG poderá celebrar convênio com entidade da 
administração indireta do Estado e com cooperativas e associações 
de produtores rurais devidamente legalizadas, nos termos definidos 
em regulamento, visando à operacionalização dos financiamentos a 
serem concedidos e ao acompanhamento dos projetos financiados. 

§ 4° - O BDMG, a título de remuneração por serviços prestados 
como agente financeiro do Fundo Jaíba, fará jus a: 

I - taxa de abertura de crédito, no valor equivalente a 1% (um por 
cento) do valor do financiamento, a ser descontada no ato da primeira 
liberação, para ressarcimento de despesas de processamento e 
tarifas bancárias relativas ao contrato; 

11 - comissão de 3,0% a.a. (três por cento ao ano), incluída na taxa 
de juros de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 6° desta lei. 

Art. go - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira do gestor e do agente financeiro, no que se refere à 
elaboração da proposta orçamentária do Fundo e de seu cronograma 
de liberações. 

Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor se obrigam a 
apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela Secretaria 
de Estado da Fazenda. 
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Art . 1 O - Integram o grupo coordenador do Fundo Jaíba um 
representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades: 

I- Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão; 
11 - Secretaria de Estado da Fazenda; 
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111 -Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -; 
V - Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -; 
VI - Instituto de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri e para o Norte de Minas - IDENE -; 
VIl - Conselho de Administração do Distrito de Irrigação do Jaíba -

DIJ -; 
VIII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 

Minas Gerais- FETAEMG. 
§ 1 o - O grupo coordenador será presidido pelo representante da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 
§ 2° - As competências e atribuições do grupo coordenador serão 

definidas em regulamento, observadas as normas aplicáveis, 
especialmente as da Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 
1993. 

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do Fundo Jaíba 
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964, e às normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 12 - Esta lei não prejudica o ato jurídico perfeito e, em especial , 
os atos já praticados e os financiamentos já contratados, nos quais 
prevalecerão as respectivas condições determinadas pelos 
instrumentos legais vigentes à época da contratação. 

Art. 13- Fica a MGI - Minas Gerais Participações S. A. autorizada a 
transferir à Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - a área de 
30.000ha (trinta mil hectares) localizada no Município de Jaíba, havida 
conforme registro protocolo 1-A, sob o no 18.844, pag. 204, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Manga. 

Art. 14 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais realizará avaliação 
de desempenho anual, baseada em relatório enviado pela gestora, 
com relação dos projetos financiados , número de novos postos de 
trabalho criados, impacto na arrecadação tributária, adimplência em 
relação às amortizações e demais informações relevantes para a 
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avaliação. 
Art. 15 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fundo. 
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17 - Ficam revogadas: 
I - a Lei no 11.394, de 6 de janeiro de 1994; 
11 -a Lei n° 12.366, de 26 de novembro de 1996. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA À 
CONSTITUIÇÃO No 53/2003 

Comissão de Redação 
A Proposta de Emenda à Constituição no 53/2003, apresentada por 

1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo como primeiro 
signatário o Deputado Elmiro Nascimento, altera a alínea "c" do inciso 
I do art. 1 06 e o parágrafo único do art. 178 da Constituição do 
Estado. 

Aprovada no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno, vem agora a 
proposta 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. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 53/2003 
Altera a alínea "c" do inciso I do art. 1 06 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - A alínea "c" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 106 - ( .. . ) 
I - ( ... ) 
c) o mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, da 

Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal 
ou de seus órgãos diretivos e colegiados, de Juiz de Direito, nas 
causas de sua competência recursal , de Secretário de Estado, do 
Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral de Justiça, do 
Advogado-Geral do Estado e contra ato de Presidência de Câmara 
Municipal ou de suas comissões, quando se tratar de processo de 
perda de mandato de Prefeito;". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Neider Moreira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 58/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 58/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Genaro, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente 
Cristo Vive, com sede no Município de Monte Carmelo, 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 58/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cristo Vive, 

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

Beneficente Cristo Vive, com sede no Município de Monte Carmelo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 66/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 66/2003, de autoria dos Deputados Maria José 

Haueisen e Padre João, que altera dispositivos da Lei n.0 12.812, de 
28 de abril de 1998, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da 
Constituição do Estado, o qual dispõe sobre a assistência social às 
populações de áreas inundadas por reservatórios , e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o 
turno. 

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 66/2003 
Altera dispositivos da Lei n.0 12.812, de 28 de abril de 1998, que 

regulamenta o parágrafo único do art . 194 da Constituição do Estado, 
o qual dispõe sobre a assistência social às populações de áreas 
inundadas por reservatórios, e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os incisos I, 111 e V do art. 2° da Lei n.0 12.812, de 28 de 

abril de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2° - ( ... ) 
I prestar assistência jurídica, entre outras ações, no 

acompanhamento das negociações com o empreendedor, relativas ao 
reassentamento e à desapropriação; 

( ... ) 
111- garantir à criança e ao adolescente o direito à educação básica, 

em escola pública, conforme o art. 21 da Lei Federal n.0 9 .394, de 20 
de dezembro de 1996, sem lapso de continuidade na prestação do 
serviço; 

( ... ) 
V - prestar assistência técnica e agrícola e oferecer cursos de 

capacitação e aprimoramento no manejo e na gestão de atividades 
agrícolas e de atividades diagnosticadas como potencialmente 
adequadas à exploração econômica do reservatório, tais como 
turismo, hotelaria, piscicultura, entre outras;". 

Art. 2° - O inciso 11 do art. 4° da Lei n.0 12.812, de 28 de abril de 
1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - ( ... ) 
11 - os recursos repassados pelo empreendedor para custear 

atividades sob sua responsabilidade;". 
Art. 3o - Os arts. 5°, 6° e r da Lei n.0 12.812, de 28 de abril de 

1998, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5o - A concessão de licenciamento ambiental para os 

empreendimentos públicos ou privados de aproveitamento hídrico de 
que trata esta lei fica acondicionada à apresentação, pelo 
empreendedor, de estudos ambientais que incluam o Plano de 
Assistência Social - PAS. 

§ 1 o - O PAS, devidamente aprovado pelo Conselho Estadual de 
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Assistência Social - CEAS - , integra o processo de Licença 
Prévia - LP - e servirá de parâmetro para o estabelecimento de 
condicionantes e requisitos para a implantação do empreendimento. 

§ 2° - A concessão da Licença de Instalação - LI - fica 
condicionada à comprovação, pelo CEAS, do cumprimento, por parte 
do empreendedor, do cronograma de implantação do PAS até essa 
fase , o que inclui o planejamento das ações relativas à solução das 
questões atinentes às pessoas atingidas pelo empreendimento, em 
especial a aquisição de terra e o reassentamento. 

§ 3° - A concessão da Licença de Operação - LO - fica 
condicionada à comprovação, pelo CEAS, da implantação integral das 
ações previstas no PAS. 

§ 4° - Para as obras em andamento na data da vigência desta lei , a 
expedição da Licença de Operação - LO - fica condicionada à 
comprovação, pelo CEAS, da implantação integral das ações 
previstas no PAS e da resolução das questões atinentes ao 
deslocamento das pessoas atingidas pelo empreendimento, em 
especial a desapropriação e o reassentamento. 

Art . 6° -O Plano de Assistência Social - PAS -a que se refere o 
art. 5° desta lei , de responsabilidade do empreendedor público ou 
privado, preverá a realização de: 

I - cadastramento dos atingidos, levando em conta, no mínimo, as 
relações de distribuição de renda, propriedade e trabalho e o grau de 
instrução; 

11 - levantamento da área das propriedades urbanas e rurais 
atingidas, relacionando benfeitorias, máquinas, implementes e outros 
bens nelas existentes, de valor econômico ou histórico, conforme 
definido pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Minas Gerais - IEPHA; 

111 -levantamento das benfeitorias públicas do município e de seus 
distritos que venham a ser atingidas; 

IV - reposição dos bens expropriados, públicos ou privados, em 
condições equivalentes; 

V -o reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles 
que se dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em 
terrenos de terceiros, e os que a ela queiram dedicar-se, em função 
de seu meio de subsistência ter sido afetado pelo empreendimento, 
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observadas: 

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo 
município ou na mesma região do empreendimento, em condições 
melhores que as anteriores; 

b) o direito de participação de comissão representativa dos 
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para reassentamento; 

VI - fornecimento de cesta básica, pelo período mínimo de um ano, 
para todos os atingidos que, comprovadamente, tenham tido sua 
capacidade de produção desarticulada em virtude do 
empreendimento; 

VIl - levantamento do número de crianças e adolescentes 
envolvidos, que contenha dados sobre a necessidade de 
remanejamento escolar, no caso de reassentamento em outra 
localidade; 

VIII - levantamento das pessoas portadoras de deficiência 
envolvidas, assegurando-lhes a possibilidade de acesso nas 
construções realizadas, conforme a Norma n.o 9.050, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT - , ou outra que vier a 
substituí-la, e o percentual legal de vagas de mão-de-obra empregada 
no empreendimento, conforme art. 36 do Decreto Federal no 3.298, de 
20 de dezembro de 1999; 

IX - criação e manutenção de um Posto de Atendimento de Apoio 
Social na localidade atingida e, após a mudança, próximo ao local do 
reassentamento, enquanto durarem as obras de construção do 
empreendimento, para a análise do fluxo migratório e o atendimento 
às necessidades da população; 

X - diagnóstico das necessidades de investimento em infra-estrutura 
para o reassentamento dos atingidos, relativo a saneamento básico, 
rede elétrica e estradas; 

XI - planejamento das ações relativas ao deslocamento de 
populações, particularmente o reassentamento e a desapropriação. 

§ 1° - O PAS conterá o cronograma de implantação de cada uma 
das ações nele previstas, inclusive aquelas referentes à solução das 
questões atinentes a desapropriação e reassentamento que envolvam 
o deslocamento de populações, bem como as relativas aos 
investimentos em infra-estrutura. 

§ 2° - O cronograma de que trata o § 1 o deste artigo será compatível 
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com os cronogramas de obras e de obtenção das licenças 
ambientais. 

Art. r - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Esportes - SEDESE - dará suporte administrativo e técnico ao CEAS 
na análise de PAS apresentado por empreendedor público ou privado 
e, mediante solicitação, também o fará o Instituto de Terras do Estado 
de Minas Gerais - ITER -, órgão responsável pela execução da 
política fundiária do Estado.". 

Art. 4° - O art. ao da Lei n.0 12.a12, de 2a de abril de 199a, fica 
acrescido do seguinte parágrafo 2°, passando o seu parágrafo único a 
vigorar na forma do parágrafo 1 o a seguir redigido: 

"Art. ao-( ... ) 
§ 1 o - Serão enviadas pelo órgão ambiental responsável , com 

antecedência de, no mínimo, noventa dias da audiência pública, 
cópias do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto 
Ambiental - ElA-RIMA - para as Prefeituras, Çâmaras Municipais, 
Ministério Público, CEAS e entidades ou comissões representativas 
dos atingidos. 

§ 2° - Os estudos, diagnósticos, relatórios, planos ou projetos 
concernentes ao empreendimento, respeitado o sigilo comercial e 
industrial , estarão disponíveis para consulta e conhecimento pelas 
entidades ou comissões representativas das famílias atingidas, 
mediante requerimento ao órgão ambiental responsável.". 

Art. 5° - Será cobrada taxa de expediente, na forma do art. 90, 
inciso I, da Lei n. 0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, vinculada à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes -
SEDESE - , para custear as despesas do CEAS na atividade de 
análise e fiscalização doPAS, a ser apresentado pelo empreendedor. 

Art. 6° - Fica acrescentado à Tabela A, anexa à Lei no 6.763, de 26 
de dezembro de 1975, o item constante no anexo desta lei. 

Art. r - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos, quanto ao disposto nos arts. 5° e 6°, a partir do 
primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua publicação. 

Art. ao- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Biel Rocha, relator - Neider Moreira. 

Anexo 
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TABELA A 
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(a que se refere o art. 92 da Lei n. 0 6.763, de 26 de dezembro de 
1975) 

LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE EXPEDIENTE 
RELATIVA A ATOS 

DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 
*-A Tabela A foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" no dia 
18.12.2003. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 469/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 469/2003, de autoria do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Associação Pró-
Criança - APC -, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 469/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Criança - APC -, 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 Pró-

Criança- APC -, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 540/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 540/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar aos 
Municípios os imóveis cedidos em decorrência da municipalização do 
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ensino, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

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 540/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios os imóveis 

cedidos em decorrência da municipalização do ensino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos Municípios os 

imóveis de propriedade do Estado cedidos a título gratuito para 
funcionamento de escolas de ensino fundamental municipalizadas até 
31 de dezembro de 2002. 

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o "capuf' deste artigo 
destinam-se ao funcionamento das escolas municipalizadas. 

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou as doações. 

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
cento e vinte dias contados da data de sua publicação. 

Art . 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Neider Moreira, relator- Biel Rocha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 575/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 575/2003, de autoria do Deputado Luiz Fernando 
Faria, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Matias 
Barbosa, 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 N° 575/2003 
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Matias 
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Barbosa, com sede no Município de Matias Barbosa. 

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

Matias Barbosa, com sede no Município de Matias Barbosa. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 607/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 607/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município 
de Senador Firmino o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido em 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma aClequada, 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 607/2003 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Senador Firmino 

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

Senador Firmino o imóvel urbano constituído por terreno com área 
aproximada de 4.800m2 (quatro mil e oitocentos metros quadrados) e 
benfeitorias, situado nesse Município, na Rua Tolentino Fernandes, 
s/n°, Centro, matriculado sob o no 5.401 , a fls . 186 do livro 2-S, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador Firmino. 

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

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do 
Estado cessada a causa que justificou a doação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Neider Moreira, relator- Biel Rocha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 
687/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Resolução no 687/2003, de autoria da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária, que julga as contas do 
Governador do Estado referentes ao exercício financeiro de 2001 , foi 
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo 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 RESOLUÇÃO No 687/2003 
Aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício 

de 2001. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de 

Minas Gerais referentes ao exercício de 2001 . 
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Laudelino Augusto, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 734/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 734/2003, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Lagoa Santa, 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 734/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
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Excepcionais - APAE - de Lagoa Santa, com sede nesse 
Município. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE- de Lagoa Santa, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 742/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 742/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Carlos Andrada, que declara de utilidade pública a Associação 
Evangélica de Belo Vale, com sede no Município de Belo Vale, 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 742/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Belo Vale, 

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

Evangélica de Belo Vale, com sede no Município de Belo Vale. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 749/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 749/2003, de autoria do Deputado Neider 

Moreira, que declara de utilidade pública a Fundação Frederico 
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Ozanan de ltaúna, foi aprovado em turno único, na forma original. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos 
do § 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 749/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Frederico Ozanan de 

ltaúna, com sede no Município de ltaúna. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Frederico 

Ozanan de ltaúna, 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 Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro - Djalma Diniz. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 791 /2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 791 /2003, de autoria do Deputado Fábio Avelar, 

que declara de utilidade pública a Associação Apoio de Pais, 
Educadores e Educandos do Curumim Vila Pérola Contagem, 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 791 /2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pais, 

Educadores e Educando do Curumim Vila Pérola - AAPEEC -, com 
sede no Município de Contagem. 

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

Pais, Educadores e Educando do Curumim Vila Pérola- AAPEEC -, 
com sede no Município de Contagem. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 
Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 835/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 835/2003, de autoria do Governador do Estado, 

que dá nova redação ao § 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 e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do vencido no 1 o turno. 

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 835/2003 
Reabre o prazo para o cadastramento de que trata 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 e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica reaberto, por trinta e seis meses contados da data de 

publicação desta lei , o prazo para o cadastramento do produtor de 
Queijo Minas Artesanal no Instituto Mineiro de Agropecúaria - IMA -, 
estabelecido no § 1 o do art. 3o da Lei no 14.185, de 31 de janeiro de 
2002. 

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 dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente- Djalma Diniz, relator- Laudelino Augusto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 952/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 952/2003, de autoria do Deputado Leonardo 
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores 
do Bairro do Alto - AMBA - , com sede no Município de Ouro Fino, 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 952/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro 

do Alto- AMBA - , com sede no Município de Ouro Fino. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos 

Moradores do Bairro do Alto - AMBA - , com sede no Município de 
Ouro Fino. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antôn io 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 954/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 954/2003, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, que declara de utilidade pública a Província Brasileira da 
Congregação da Missão- PBCM - , em funcionamento no Município 
de Catas Altas, 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 954/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Província Brasileira da 

Congregação da Missão - PBCM -, em funcionamento no Município 
de Catas Altas. 

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

Brasileira da Congregação da Missão- PBCM -, em funcionamento 
no Município de Catas Altas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
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Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 
Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 963/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 963/2003, de autoria do Deputado Célio Moreira, 

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 
Maciel- ACOBAM - , com sede no Município de Corinto, 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 963/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro 

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

Comunitária do Bairro Maciel - ACOBAM - , com sede no Município 
de Corinto. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 965/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 965/2003, de autoria do Deputado Chico Simões, 

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores de Baixa Verde, com sede no Município de Dionísio, 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 965/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores de Baixa Verde - ACMBV -, com sede no Município de 
Dionísio. 

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

Comunitária dos Moradores de Baixa Verde- ACMBV -, com sede no 
Município de Dionísio. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 980/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 980/2003, de autoria da Deputada Jô Moraes, 

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 
Conjunto Henrique Sapori - ACHESA - , com sede no Município de 
Ribeirão das Neves, 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 980/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Henrique 

Sapori, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Henrique Sapori, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.009/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1.009/2003, de autoria do Deputado Chico 
Rafael , que declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo 
de Paraisópolis, com sede na cidade de Paraisópolis, 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° 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 1.009/2003 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo de 

Paraisópolis, com sede no Municfpio de Paraisópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de 

Paulo de Paraisópolis, com sede no Município de Paraisópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.012/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.012/2003, de autoria do Deputado Padre João, 
que declara de utilidade pública a Associação Evangélica de 
Assistência Social - AEVASO -, 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 1 .012/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência 

L...-------0--------1 



Social - AEVASO -, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica 
de Assistência Social - AEVASO -, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.014/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.01 4/2003, de autoria do Deputado Pastor 
George, que declara de utilidade pública o Grupo de Assistência 
Social Depende de Nós, com sede no Município de Mar de Espanha, 
foi aprovado em turno único, na forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.014/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Assistência Social 

Depende de Nós, com sede no Município de Mar de Espanha. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de 

Assistência Social Depende de Nós, com sede no Município de Mar 
de Espanha. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.022/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .022/2003, de autoria do Deputado Mauri 
Torres, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE- de Monte Azul, 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 1.022/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Monte Azul , 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 Monte Azul, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Laudelino Augusto, relator - Antônio 

Genaro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 

1.043/2003 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .043/2003, de autoria do Deputado Doutor 
Ronaldo, que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais 
São José Operário de Sete Lagoas, 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 1 .043/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais São José 

Operário de Sete Lagoas, com sede no Município de Sete Lagoas . 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras 

Sociais São José Operário de Sete Lagoas, com sede no Município de 
Sete Lagoas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.049/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .049/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Ação Feminina de 
Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais, com sede no Município de Poços de Caldas, 
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 1.049/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Ação Feminina de 

Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais- AFAS 29° BPM -, com sede no Município de 
Poços de Caldas. 

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

Feminina de Assistência Social Vigésimo Nono Batalhão de Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS 29° BPM -, com sede no 
Município de Poços de Caldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.054/2003 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1 .054/2003, de autoria do Deputado Domingos 
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação das Pessoas 
Deficientes Físicos- ADEFCAMP -, com sede no Município de Campo 
Belo, 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 1 .054/2003 
Declara de utilidade pública a Associação das Pessoas Deficientes 

Físicos- ADEFCAMP- com sede no Município de Campo Belo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação das 

Pessoas Deficientes Físicos - ADEFCAMP -, com sede no Município 
de Campo Belo. ' 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 
1.055/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .055/2003, de autoria do Deputado João Bittar, 

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos 
Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial Madri - ABMBERM - , 
com sede no Município de Araguari , 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 1.055/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Moradores 

dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e Residencial Madri - ABMBERM 
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- , com sede no Município de Araguari. 

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

Beneficente de Moradores dos Bairros Maria Eugênia, Brasília e 
Residencial Madri - ABMBERM - , com sede no Município de 
Araguari. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.060/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .060/2003, de autoria do Deputado Célio 

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida 
Ouropretana, com sede no Município de Ouro Preto, 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 1 .060/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vida Ouropretana -

FUNPROVI - , com sede no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Vida 

Ouropretana- FUNPROVI - , 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.064/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .064/2003, de autoria da Deputada Maria José 

Haueisen, que declara de utilidade pública a Associação dos 
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Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças, com 
sede no Município de Águas Formosas, 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 1.064/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos 

do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de 
Águas Formosas. 

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

Moradores e Amigos do Bairro Nossa Senhora das Graças, com sede 
no Município de Águas Formosas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.066/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.066/2003, de autoria do Deputado Paulo 

Cesar, que declara de utilidade pública a Associação Feminina de 
lpatinga - AFEI - , com sede no Município de lpatinga, 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 1 .066/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Feminina de lpatinga -

AFEI - , com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina 
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de lpatinga- AFEI - , com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.069/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .069/2003, de autoria do Deputado Paulo Piau, 
que declara de utilidade pública a Associação Ocupacional e 
Assistencial dos Deficientes de ltabira - AOADI - , 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 1 .069/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Ocupacional e 

Assistencial dos Deficientes de ltabira, com sede no Município de 
ltabira. 

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

Ocupacional e Assistencial dos Deficientes de ltabira, com sede no 
Município de ltabira. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 
1.076/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n°1 .076/2003, de autoria do Deputado Roberto 

Carvalho, que declara de utilidade pública a Associação da 3a Idade 
do Conjunto Jatobá IV, 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 
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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 1.076/2003 
Declara de utilidade pública a Associação da 3a Idade do Conjunto 

Jatobá IV, 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 da 38 

Idade do Conjunto Jatobá IV, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.077/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.077/2003, de autoria do Deputado Sidinho do 

Ferrotaco, que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais 
Nossa Senhora Medianeira- OSNSM - , 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 1.077/2003 
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Nossa 

Senhora Medianeira - OSNSM - , 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 entidade Obras 

Sociais Nossa Senhora Medianeira - OSNSM - , com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se disposições em contrário . 
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.086/2003 

Comissão de Redação 

1565 

O Projeto de Lei no 1.086/2003, de autoria do Deputado Zé Maia, 
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Elohim, 
com sede no Município de Betim, 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 1 .086/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Elohim, com 

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

Comunitária Elohim, 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 Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olfvia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.106/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.106/2003, de autoria do Deputado João Bittar, 

que declara de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda Vilela, com 
sede no Município de Tupaciguara, foi aprovado em turno único, na 
forma original. 

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

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

PROJETO DE LEI N° 1 .1 06/2003 
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Declara de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda Vilela , com 

sede no Município de Tupaciguara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Espírita Hilda 

Vilela, com sede no Município de Tupaciguara. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.107/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .1 07/2003, de autoria do Deputado Leonardo 

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação Pró-
Melhoramento do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de 
Santa Bárbara do Monte Verde, 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 1.107/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos do 

Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Santa Bárbara do 
Monte Verde. 

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

Melhoramentos do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de 
Santa Bárbara do Monte Verde. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.119/2003 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei no 1 .119/2003, de autoria do Deputado Dimas 

Fabiano, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de 
Contagem - ASC - , com sede no Município de Contagem-MG, 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 1 .119/2003 
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Contagem 

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

Surdos de Contagem - ASC -, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.120/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .120/2003, de autoria do Deputado Domingos 

Sávio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE - , com sede no Município de Pavão, 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 1 .120/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Pavão, 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 Pavão, com sede nesse 
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Município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.123/2003 

Comissão de Redação 

1568 

O Projeto de Lei no 1 .123/2003, de autoria do Deputado Elmiro 
Nascimento, que declara de utilidade pública a Creche Vovó Clélia, 
com sede no Município de Patos 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 1 .123/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Clélia, com sede no 

Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Vovó Clélia, 

com sede no Município de Patos 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.129/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .129/2003, de autoria do Deputado Neider 

Moreira, que declara de utilidade pública a Associação de 
Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio da Serra, no 
Município de Carmo do Cajuru, 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 
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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 1 .129/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 

Comunitário de Santo Antônio da Serra, com sede no Município de 
Carmo do Cajuru. 

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

Desenvolvimento Comunitário de Santo Antônio da Serra, com sede 
no Município de Carmo do Cajuru. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.1 35/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 . 135/2003, de autoria do Deputado Célio 

Moreira, que declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de 
Governador Valadares da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede 
no Município de Governador Valadares, 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 1 .135/2003 
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de 

Governador Valadares da Sociedade de São Vicente de Paulo, com 
sede no Município de Governador Valadares. 

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

Metropolitano de Governador Valadares da Sociedade de São Vicente 
de Paulo, com sede no Município de Governador Valadares. 

Art . 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.138/2003 

Comissão de Redação 

1570 

O Projeto de Lei no 1 .138/2003, de autoria do Deputado André 
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de 
Alto Gavião, com sede no Município de Eugenópolis, 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 1 .138/2003 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Alto 

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

Comunitária de Alto Gavião, com sede no Município de Eugenópolis. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator- Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.141 /2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.141/2003, de autoria do Deputado Weliton 

Prado, que declara de utilidade pública a Associação o Adolescer para 
a Vida, com sede no Município de ltabirito, 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 . 
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PROJETO DE LEI No 1.141/2003 

Declara de utilidade pública a Associação o Adolescer para a Vida, 
com sede no Município de ltabirito. 

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

Adolescer para a Vida, com sede no Município de ltabirito. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.169/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .169/2003, de autoria da Deputada Cecília 

Ferramenta, que declara de utilidade pública a Creche Berçário Jardim 
de Luz- CBJL - , com sede no Município de lpatinga, 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 1 .169/2003 
Declara de utilidade pública a Creche Berçário Jardim de Luz -

CBJL - , com sede no Município de lpatinga. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Berçário 

Jardim de Luz- CBJL - , com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Djalma Diniz, relator - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.171 /2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 .171 /2003, de autoria do Deputado Djalma 

Diniz, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
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dos Excepcionais de Vargem Alegre, com sede no Município de 
Vargem Alegre, 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 1.171/2003 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE - de Vargem Alegre, 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 Vargem Alegre, 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, 16 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente e relatora - Djalma Diniz - Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.182/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1.182/2003, de autoria do Deputado Antônio 

Júlio, que altera a Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, que 
autoriza a celebração de convênios entre as universidades e os 
municípios do Estado para a implantação dos cursos Normal Superior 
e de Pedagogia, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas nos 1 e 2 
ao vencido no 1 o turno. 

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 1 .182/2003 
Estabelece diretrizes para as instituições universitárias do Sistema 

Estadual de Ensino e altera a Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, 
que autoriza a celebração de convênios entre as universidades e os 
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municípios do Estado para a implantação dos cursos Normal 
Superior e de Pedagogia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - As instituições mantenedoras de ensino superior 

universidades, centros universitários e fundações - integrantes do 
Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, com vistas ao combate 
ao analfabetismo e à desnutrição, estabelecerão programas 
educacionais e atividades pedagógicas vinculados aos cursos 
superiores cujos conteúdos mantenham afinidade com esses 
objetivos. 

Parágrafo único - Para a realização dos programas educacionais e 
atividades pedagógicas de que trata deste artigo, as instituições 
referidas no "caput" poderão desenvolver cursos de extensão e 
projetos de pesquisa específicos nas áreas de nutrição e 
alfabetização. 

Art. 2° - No âmbito do Sistema Estadual de Ensino, a autonomia 
universitária prevista no art. 53 da Lei Federal no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, será exercida também no Município onde a 
instituição mantenha pelo menos dois cursos em funcionamento 
regular. 

Art. 3° - As instituições a que se refere o art.1 o desta lei poderão 
instituir cursos superiores de formação profissional voltados para 
atividades que possuam expressiva significação para a economia das 
regiões onde as instituições estão instaladas, por meio da celebração 
de convênios com os municípios. 

Art. 4° - Os arts. 1° e 3° da Lei no 14.202, de 27 de março de 2002, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 o - As instituições de ensino superior integrantes do Sistema 
Estadual de Ensino poderão firmar convênios com os municípios 
mineiros para ministrar fora de suas sedes, cursos Normal Superior, 
de Pedagogia e de Licenciaturas, com a adoção das medidas 
educacionais necessárias ao seu adequado funcionamento. 

( ... ) 
Art. 3° - As instituições comunicarão ao Conselho Estadual de 

Educação a celebração de convênio nos termos do art. 1 o desta lei e 
enviarão ao Conselho, concomitantemente, a proposta pedagógica do 
curso objeto do convênio. 
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Parágrafo único - O Conselho Estadual de Educação fará o 

acompanhamento do curso objeto do convênio a partir de seis meses 
após o início de seu funcionamento.". 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Neider Moreira, relator - Biel Rocha. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI No 
1.209/2003 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 1 .209/2003, de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Fundação Acesita 
para o Desenvolvimento Social , com sede no Município de Timóteo, 
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 1 .209/2003 
Declara de utilidade pública a Fundação Acesita para o 

Desenvolvimento Social, com sede no Município de Timóteo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Acesita para 

o Desenvolvimento Social, com sede no Município de Timóteo. 
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 dezembro de 2003. 
Maria Olívia, Presidente - Neider Moreira, relator - Biel Rocha. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 3 A 6, APRESENTADAS AO 
PROJETO DE LEI No 1 .239/2003 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 
altera as Leis n°s 11 .394, de 1994, e 12.366, de 1996, que dispõem 
sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba. 

O projeto tramita em regime de urgência, atendendo a requerimento 
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do Colégio de Líderes. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente 
proposta. A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial 
opinou por sua aprovação na forma original. Esta Comissão opinou 
por sua aprovação no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 , que 
apresentou. 

Encerrada a discussão em 1 o turno, foram apresentadas em Plenário 
as Emendas n°s 3 a 6 . 

Retoma, agora, a proposição a esta Comissão a fim de que seja 
emitido parecer sobre as emendas apresentadas, nos termos do § 2° 
do art. 188 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo de Desenvolvimento Regional do Jaíba tem como objetivos 

a promoção da melhoria das condições socioeconômicas da região de 
abrangência do projeto do Distrito Agroindustrial do Jaíba, a expansão 
de suas fronteiras agrícolas e a elevação de seus índices de 
produtividade por meio do desenvolvimento da irrigação. Foi criado 
pela Lei no 11 .394, de 1994, sendo alterado posteriormente pela Lei no 
12.366, de 1996. 

O projeto consolida a legislação existente e revoga as leis 
anteriores. Conforme exposição de motivos enviada pelo Governador, 
as alterações propostas visam atrair investidores em outras atividades 
fundamentais para o prosseguimento e o sucesso do Projeto Jaíba. 

As modificações apresentadas pelo projeto e as emendas 
apresentadas por esta Comissão no parecer para 1 o turno, aprimoram 
a legislação do Fundo. Passamos agora a emitir nosso parecer sobre 
as emendas apresentadas em Plenário. 

A Emenda no 3, do Deputado Padre João, propõe a inclusão de um 
representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, no grupo coordenador do 
Fundo Jaíba. Este relator concorda com a emenda e opina pela sua 
aprovação. 

De autoria do Deputado Chico Simões, a Emenda n° 4 objetiva criar 
penalidade para o beneficiário do Fundo na hipótese de haver 
sonegação fiscal ou redução de postos de trabalho, durante a vigência 
do contrato. Este relator entende que já existem penalidades na 
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legislação aplicáveis à sonegação fiscal. No caso da redução dos 
postos de trabalho, este relator entende que não se justifica punir o 
beneficiário do Fundo pelo fato da sua atividade reduzir o número de 
postos criados. Seria um contra-senso punir um produtor quando 
houver queda de produtividade, que pode ocorrer, por exemplo, em 
decorrência de variações climáticas, sazonalidade, mudanças 
drásticas na economia. Por essas razões, opinamos pela rejeição 
dessa emenda. 

A Emenda n° 5, também do Deputado Chico Simões, pretende 
assegurar que os novos projetos serão concedidos somente se houver 
a geração de novos postos trabalho e a sua manutenção durante a 
vigência do contrato. Este relator entende a preocupação do autor, 
considera muito justa a sua intenção, mas entende que colocar uma 
cláusula restritiva dessa natureza poderá impedir a intenção principal 
do Governador, ao propor projeto que, além da geração de emprego e 
renda, visa atrair investidores em outras atividades fundamentais para 
o prosseguimento do sucesso do Projeto Jaíba. Pelo proposto pela 
emenda projetos que necessitem de investimento para aquisição de 
equipamentos, sem necessariamente criar diretamente novos postos 
de trabalho, teriam a concessão de novos empréstimos inviabilizada. 
No nosso entendimento, a geração de emprego e renda que pretende 
o Governo não é apenas a direta, poderá também ser indireta, pelo 
aquecimento da própria economia, com o aumento do movimento 
econômico como um todo, naquela região. Dessa forma, este relator 
opina pela rejeição da Emenda no 5. 

Por meio da Emenda n° 6 , do Deputado Chico Simões, é proposta a 
isonomia de tratamento a todos os beneficiários no que tange à 
concessão de redução do valor do saldo devedor a ser definida pelo 
Poder Executivo. Este relator entende que a emenda é pertinente e 
opina pela sua aprovação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 3 e 6 

ao Projeto de Lei n° 1 .239/2003 e pela rejeição das Emendas n°S 4 e 
5. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2003. 
Ermano Batista, Presidente - José Henrique, relator- Chico Simões -

(voto contrário) - Mauro Lobo- Dinis Pinheiro. 
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De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de lei em 
exame altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 
Assembléia Legislativa e dá outras providências. Publicada no "Diário 
do Legislativo" de 4/12/2003, a matéria recebeu parecer pela 
aprovação em 1 o turno, sendo a seguir encaminhada para o Plenário, 
para discussão e votação. 

Durante a discussão do projeto, em Plenário, foram apresentadas as 
Emendas n°s 1 a 9, sobre as quais, nos termos do art. 79, VIII, "a", do 
Regimento Interno, cabe à Mesa da Assembléia emitir parecer. 

Fundamentação 
As emendas apresentadas por diversos parlamentares ao projeto de 

lei que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores da Secretaria 
da Assembléia visam, em seu conjunto, contribuir para o que, na 
concepção dos autores, representa o aprimoramento da matéria. Esse 
fato , por si só, indica a preocupação do corpo político com a adequada 
montagem de um sistema de carreiras em que o mérito funcional seja 
valorizado e no qual se estabeleça também a adequada correlação 
entre as atribuições de cada cargo, sua escolaridade e remuneração. 

Para a melhor avaliação das propostas apresentadas, passamos, de 
modo resumido, ao exame de cada uma delas. 

As Emendas n°s 1 a 6, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, têm como 
objetivo possibilitar a redução geral da jornada de trabalho dos 
servidores, sem a correspondente redução proporcional em sua 
remuneração. Trata-se, portanto, de uma forma de concessão de 
aumento salarial , pois haverá inegável acréscimo no valor da hora 
trabalhada. Assim, para que a proposta seja viável, em termos 
constitucionais , é necessário que haja autorização expressa na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169, § 1°, I, da 
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda à 
Constituição n° 19, de 1998. Há também a necessidade de que o 
impacto da medida seja avaliado, para que não se ultrapassem os 
limites orçamentários disponíveis. 

Além dessas dificuldades, de ordem constitucional , é necessário que 
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se avalie a conveniência do ato. A propósito, reportamo-nos ao 
acórdão proferido pelo STF, em abril de 2001 , quando do julgamento 
da medida cautelar na ADin n° 2.308. Naquela ocasião, ao suspender 
liminarmente, em votação unânime, ato do Tribunal de Justiça do 
Estado de Santa Catarina, no qual se reduzia para seis horas a 
jornada de trabalho dos servidores do Judiciário daquele Estado, o 
relator, Ministro Moreira Alves, assim se manifestou: 

"Por outro lado, é conveniente a suspensão da eficácia da 
Resolução em apreço, não só pela relevância da argüição de 
inconstitucionalidade dela, mas também por causa do interesse do 
público em geral e, em particular, dos serviços administrativos do 
Tribunal e da justiça de primeiro grau com a não-redução da jornada 
de trabalho de todos os seus servidores". 

Pelos motivos apresentados, especialmente os que se fundamentam 
no interesse público, não nos parece adequada a aprovação das 
emendas apresentadas pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 

A Emenda no 7, do Deputado Doutor Ronaldo, visa assegurar que a 
implantação do novo plano de carreiras somente venha a atingir 
aqueles servidores que sejam nomeados a partir da sua aprovação e 
os atuais servidores que assim optarem expressamente. Nesse 
aspecto, devemos lembrar que não nos parece razoável a 
implantação de uma regra de transição, como a que se pretende na 
emenda sob comento, que tenha como horizonte uma duração tão 
excessiva no tempo. Há servidores que ingressaram há menos de 
dois anos nos quadros desta Casa, o que significa que poderia haver 
por mais de três décadas a convivência entre duas sistemáticas 
diferenciadas de carreira, fato que, em termos administrativos, gera 
transtornos e custos significativos. 

A Emenda no 8, do Deputado Chico Simões, tem como objetivo 
alterar sistemática de retribuição por serviços extraordinários 
disciplinada em resoluções e deliberações desta Casa. Não nos 
parece conveniente o tratamento de tal matéria em projeto de lei. 

A Emenda no 9, do Deputado José Henrique, ainda que com 
redação ligeiramente diferente daquela apresentada pelo Deputado 
Doutor Ronaldo, apresentaria como resultado concreto a extensão da 
transição por um período bastante longo. Assim, pelos motivos já 
expostos, não nos parece viável a sua aprovação. 
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Para aprimorar a proposição, corrigindo pequenos erros e 

omissões na redação original, apresentamos, ao final deste parecer, 
as Emendas nos 1 O a 12. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°s 1 a 9, 

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei no 1 .279/2003, e pela 
aprovação das Emendas n°s 1 O a 12, que apresentamos. 

EMENDA N° 10 
Acrescente-se o seguinte § 3° ao art. 4°, renumerando-se o seu § 3° 

como§ 4°: 
"Art. 4°- ... 
§ 3° - Regulamento disciplinará a jornada especial de trabalho no 

âmbito da Secretaria da Assembléia Legislativa em razão da 
especialidade do cargo e de suas respectivas atribuições, 
estabelecendo, inclusive, as regras para concessão de sua redução.". 

EMENDA N° 11 
Dê-se ao art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5° - O reposicionamento do servidor da Secretaria da 

Assembléia Legislativa titular de cargo efetivo e do servidor integrante 
do Grupo de Execução de Apoio à Administração da Secretaria da 
Assembléia Legislativa, de que trata o art. 5° da Resolução n° 5.1 05, 
de 26 de setembro de 1991 , dar-se-á na forma prevista, 
respectivamente, nas tabelas constantes nos Anexos 111 e IV, com a 
correspondência de igual valor de vencimento básico, relativo à 
carreira correspondente ao cargo do qual é titular, em que o servidor 
se encontrava posicionado na data da promulgação desta lei, a fim de 
se definir seu novo padrão, observando-se o disposto no § 1 o deste 
artigo e no art. 6° desta lei . 

§ 1 o - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo ao servidor 
que se encontrava posicionado, na data da promulgação desta lei, em 
padrão de vencimento, relativo à carreira correspondente ao cargo do 
qual é titular, cujo valor seja superior ao do último padrão da carreira 
constante nos Anexos I ou 11 correspondente à do cargo do qual o 
servidor é titular. 

§ 2° - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o servidor 
continuará posicionado no mesmo padrão de vencimento previsto na 
tabela constante no Anexo V em que se encontrava na data da 
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promulgação desta lei. 

§ 3° - Ao servidor de que trata o parágrafo anterior não se aplicam 
as regras de desenvolvimento na carreira. 

§ 4° - O servidor que esteja designado para exercício de função 
gratificada ou ocupando cargo de provimento em comissão na data da 
publicação desta lei será reposicionado nas carreiras instituídas por 
esta lei no novo padrão de vencimento cujo valor seja igual ao do 
vencimento básico de seu cargo de carreira, correspondente ao seu 
posicionamento na carreira anterior, na forma das tabelas de 
correspondência constantes nos Anexos 111 e IV, observado o disposto 
no art. 7° e nos§§ 1° a 3° deste artigo.". 

EMENDA N° 12 
Acrescente-se ao Anexo V o seguinte: 
* - A Tabela do Anexo V foi publicada na edição do "Diário do 

Legislativo" no dia 18.12.2003. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 

2003. 
Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 A 9 AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO No 1 .280/2003 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de 
resolução em exame altera o Sistema de Carreira dos Servidores da 
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 4/12/2003, a matéria recebeu 
parecer pela aprovação em 1 o turno, sendo a seguir encaminhada 
para o Plenário, para discussão e votação. 

Durante a discussão do projeto, em Plenário, foram apresentadas as 
Emendas n°S 1 a 9, sobre as quais, nos termos do art. 79, VIII , "a", do 
Regimento Interno, cabe à Mesa da Assembléia emitir parecer. 

Fundamentação 
As emendas apresentadas ao projeto de resolução em exame são, 

em sua maioria, bastante semelhantes àquelas apresentadas ao 
Projeto de Lei n° 1 .279/2003. Esse fato justifica-se pela natural 
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compatibilidade e correlação entre os dispositivos de ambas as 
proposições. Isso possibilita, também, que vários dos argumentos 
utilizados quando da apreciação daquela matéria sejam transpostos 
para a argumentação que ora desenvolvemos. 

A Emenda no 1, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispõe sobre a 
convalidação de dispositivos da Deliberação no 1.523, de 1998, e sua 
aplicação aos servidores nomeados a partir da data da vigência 
desses dispositivos. Acreditamos que a medida, que visa a correção 
de distorções na carreira de técnicos da Casa, está contemplada na 
nova sistemática de posicionamento prevista no Projeto de Lei n° 
1 .279/2003. 

A Emenda no 2, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, tem como 
objetivo possibilitar a redução geral da jornada de trabalho dos 
servidores, sem a correspondente redução proporcional em sua 
remuneração. Como demonstramos, quando da apreciação de 
propostas de semelhante teor, apresentadas ao Projeto de Lei no 
1.279/2003, o STF, no julgamento da medida cautelar na ADin no 
2.308, em votação unânime, julgou conveniente suspender ato do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual se reduzia 
para seis horas a jornada de trabalho dos servidores do Judiciário 
daquele Estado, tendo como fundamento para sua decisão o respeito 
ao interesse público. 

A Emenda no 3, do Deputado Doutor Ronaldo, a exemplo do que 
ocorre com a emenda anteriormente analisada, é bastante semelhante 
àquela de sua autoria apresentada ao Projeto de Lei no 1.279/2003 e 
também visa assegurar que a implantação do novo plano de carreiras 
somente venha a atingir aqueles servidores que sejam nomeados a 
partir da sua aprovação e os atuais servidores que assim optarem 
expressamente. Pelos motivos já expostos, não nos parece 
conveniente a sua aprovação. 

A Emenda no 4, do Deputado José Henrique, estabelece que a 
progressão acontecerá a cada dois anos, para o segundo padrão 
subseqüente na mesma classe. A proposta não altera aspectos 
fundamentais da matéria original , na qual se prevê que a progressão, 
com exceção daquela que ocorre na última classe da carreira, 
acontece a cada ano e permite a movimentação por um padrão 
subseqüente. 
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A Emenda no 5, também do Deputado José Henrique, visa 

contemplar o período aquisitivo findo , fato que está sendo tratado no 
projeto de lei que dispõe sobre as carreiras da Casa, razão pela qual 
não há necessidade de sua inclusão na matéria em exame. 

A Emenda n° 6, do Deputado Chico Simões, tem teor idêntico ao da 
emenda apresentada ao Projeto de Lei n° 1 .279/2003. A matéria, 
como já foi dito no parecer que em que se analisou aquela proposição, 
somente pode ser adequadamente tratada em resoluções e 
deliberações da Casa. Sob o aspecto formal , está, portanto, correta. 
Sob o aspecto de mérito, consideramos que a sua apresentação sem 
um adequado exame do quadro geral de servidores da Casa, com a 
necessária identificação de situações análogas, pode gerar distorções 
que não são apropriadas no momento em que se propõe a 
implantação de uma sistemática geral para as carreiras da Secretaria 
da Assembléia. 

As Emendas n°s 7 a 9, apresentadas pelo Bloco PT-PCdoB, 
pretendem alterar as regras para a movimentação na carreira. As 
Emendas n°S 8 e 9, bastante semelhantes, são, no entanto, 
incompatíveis entre si , o que não nos permite aconselhar a sua 
aprovação. 

Ao final deste parecer, apresentamos o Substitutivo n° 1, que tem 
como objetivo aprimorar a proposição. Acreditamos que, após 
exaustivas discussões em que foram apresentadas várias propostas, 
o substitutivo contempla de forma suficiente algumas das 
modificações sugeridas. Estão contempladas, no substitutivo, regras 
de transição que permitem o aproveitamento de períodos aquisitivos já 
completados, uma das reivindicações presentes em várias emendas 
parlamentares. Também são previstos mecanismos para a adequação 
da remuneração dos servidores que ingressaram recentemente no 
quadro da Secretaria da Assembléia, outra proposta apresentada por 
parlamentares. Esses aspectos da proposta confirmam o 
aprimoramento obtido no processo de discussão da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n°S 1 a 9 , 

apresentadas em Plenário ao Projeto de Resolução no 1 .280/2003, e 
pela aprovação do Substitutivo no 1, que apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
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Altera o Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 o - O Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria da 

Assembléia Legislativa, instituído pela Resolução no 5.086, de 31 de 
agosto de 1990, aplica-se na forma desta resolução, em conformidade 
com o disposto em lei e com fundamento nos arts. 30 a 32 da 
Constituição do Estado. 

Art. 2° - O Plano de Carreiras de que trata esta resolução tem como 
diretrizes: 

I - a profissionalização e a valorização do serviço público e do 
servidor público; 

11 - o desenvolvimento do servidor na carreira com base na 
igualdade de oportunidades, no mérito funcional, na qualificação 
profissional, no esforço pessoal e na contribuição para o atendimento 
dos objetivos da instituição e do setor; 

111 - a constituição de quadro dirigente, mediante formação e 
aperfeiçoamento de administradores; 

IV - a implantação de sistema de mérito objetivamente apurado para 
desenvolvimento na carreira, observadas as especificidades do cargo; 

V - a definição de remuneração compatível com a complexidade e a 
responsabilidade das tarefas e com a escolaridade exigida para seu 
desempenho. 

Art. 3° - São três as carreiras da Secretaria da Assembléia 
Legislativa, correspondentes aos cargos: 

I - de Agente de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de ensino 
fundamental; 

11 - de Técnico de Apoio Legislativo, de escolaridade inicial de 
ensino médio; 

111 -de Analista Legislativo e de Procurador, de escolaridade inicial 
de ensino superior, com curso de graduação. 

§ 1 o - As carreiras de que trata o "caput" são organizadas em 
classes e padrões de vencimento na forma da lei. 

§ 2° - O ingresso nas carreiras de que trata o "caput" se dá no 
primeiro padrão de vencimento da classe inicial da carreira do cargo 
efetivo. 

§ 3° - Ressalva-se do disposto no parágrafo anterior o 
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Art. 4° - O desenvolvimento nas carreiras estabelecido nesta 
resolução se dá mediante progressão e promoção e aplica-se aos 
servidores titulares dos cargos previstos no "caput" do artigo anterior 
que estejam lotados, durante o período aquisitivo, nos órgãos 
previstos nos incisos 11 a V do art. 1° da Resolução no 5.198, de 21 de 
maio de 2001 , na forma do regulamento. 

Parágrafo único - O período aquisitivo corresponderá sempre ao 
primeiro ano ou ao primeiro e segundo anos imediatamente anteriores 
ao da movimentação na carreira, respectivamente, para obtenção da 
promoção ou da progressão nas Classes I e 11 e para obtenção da 
progressão na Classe 111. 

Art. 5° - A progressão é a movimentação para padrões de 
vencimento subseqüentes na carreira, em uma mesma classe, 
observados os requisitos para desenvolvimento de que trata o art. 8°, 
os critérios fixados em regulamento e o seguinte: 
I- na Classe I, a movimentação do servidor se dá, a cada ano, até 

ao primeiro padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja 
posicionado na carreira durante o estágio probatório, findo o qual, se 
declarada a sua estabilidade, poderá concorrer a até cinco padrões no 
ano subseqüente, observado o último padrão de vencimento dessa 
classe como limite para movimentação; 

11 - na Classe 11 , a movimentação do servidor se dá ao primeiro 
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado 
na carreira, observado o último padrão de vencimento dessa classe 
como limite para movimentação e o interstício mínimo de um ano civil 
em relação à movimentação imediatamente anterior; 

111 - na Classe 111 , a movimentação do servidor se dá ao primeiro 
padrão de vencimento subseqüente àquele em que esteja posicionado 
na carreira, observado o interstício mínimo de dois anos civis em 
relação à movimentação imediatamente anterior. 

§ 1 o - Ao servidor posicionado na Classe I que já tenha adquirido 
estabilidade na data da publicação desta resolução aplica-se, na 
forma do regulamento, o disposto no inciso I do "caput" deste artigo. 

§ 2° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá 
computar, na forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o 
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primeiro período aquisitivo para concorrer à progressão de que 
trata o inciso I do "caput", desde que tenha entrado em exercício até 
31 de março e atenda aos requisitos para desenvolvimento na 
carreira. 

§ 3° - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, caso o servidor 
entre em exercício após 31 de março, a contagem do seu primeiro 
período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira se iniciará 
em 1 o de janeiro do ano subseqüente ao de seu ingresso. 

§ 4° - Na hipótese de que trata o inciso I do "caput", o servidor que 
esteja posicionado no antepenúltimo ou no penúltimo padrão de 
vencimento previstos na Classe I concorrerá, respectivamente, a até 
dois padrões de vencimento imediatamente subseqüentes e a um 
padrão de vencimento imediatamente subseqüente àquele em que 
esteja posicionado, na forma de regulamento. 

Art. 6° - A promoção é a movimentação do servidor do último padrão 
de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente 
subseqüente da carreira, observados os requisitos para 
desenvolvimento de que trata o art. ao. os critérios fixados em 
regulamento e o interstício mínimo de um ano civil em relação à 
movimentação imediatamente anterior. 

Parágrafo único - Em qualquer hipótese, a mudança de classe 
somente pode-se dar por meio de promoção. 

Art. 7° - Para a primeira movimentação dos atuais servidores 
reposicionados, na forma da lei, nas carreiras a que se refere o art. 3°, 
o interstício mínimo previsto nos incisos I a 111 do "caput" do art. 5° e 
no "caput" do art. 6° será considerado em relação a 1 o de janeiro de 
2004, e não em relação à movimentação imediatamente anterior, 
observado o disposto no art. 1 O. 

Art. ao - São requisitos para progressão e promoção nas carreiras, 
na forma de regulamento: 

I - escolaridade mínima exigida para cada classe; 
11 - conduta disciplinar; 
111 - freqüência; 
IV- avaliação individual de desempenho; 
V- aprimoramento profissional; 
VI - resultado setorial. 
§ 1 o - Os requisitos estabelecidos no "caput" serão considerados de 
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forma de regulamento, observado o seguinte: 

I- no ano de 2003, os requisitos previstos nos incisos I a IV; 
11 - no ano de 2004, os requisitos previstos nos incisos I a V; 
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111 -do ano de 2005 em diante, os requisitos previstos nos incisos I a 
VI. 

§ 2° - Ao servidor que não possuir a escolaridade mínima exigida 
para a classe em que esteja posicionado ou para aquela 
imediatamente subseqüente é vedado, respectivamente, o 
desenvolvimento por progressão ou promoção na carreira. 

§ 3° - Regulamento poderá estabelecer critérios diferenciados para 
os requisitos previstos no "caput" conforme a classe a que se referem 
os incisos I a 111 do "caput" do art. 5° desta resolução. 

§ 4° - Nos critérios diferenciados a que se refere o parágrafo 
anterior, para fins de movimentação por progressão na Classe I de 
que trata o inciso I do "caput" do art. 5°, observado o disposto no § 4° 
desse artigo, regulamento conterá, entre o'utros requisitos , a 
necessidade de obtenção pelo servidor da seguinte pontuação na 
avaliação individual de desempenho: 

I -de 70% (setenta por cento) a 80% (oitenta por cento) dos pontos 
distribuídos, para concorrer a um padrão; 

11 -de 81 % (oitenta e um por cento) a 90% (noventa por cento) dos 
pontos distribufdos, para concorrer a dois padrões; 

111 -mais de 90% (noventa por cento) dos pontos distribuídos, para 
concorrer a três padrões. 

§ 5° - Na avaliação individual de desempenho serão considerados os 
seguintes fatores, que poderão ter, na forma de regulamento, pesos 
diferentes em relação às atribuições do servidor no seu setor de 
lotação: 

I - assiduidade e pontualidade; 
11 - iniciativa; 
111- produtividade; 
IV - responsabilidade; 
V - disponibilidade e dedicação ao trabalho. 
§ 6° - A avaliação individual de desempenho será realizada por uma 

comissão de avaliação, nos termos de regulamento. 
§ 7° - Para fins do disposto no inciso VI do "caput", regulamento 
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definirá os indicadores de desempenho para avaliação do 
resultado setorial. 

§ 8° - A periodicidade da realização das avaliações individual de 
desempenho e do resultado setorial será definida em regulamento. 

Art. 9° - Cada ano do período aquisitivo para obtenção de 
progressão e promoção será computado de 1° de janeiro a 31 de 
dezembro. 

Parágrafo único - É vedado o cômputo simultâneo do mesmo 
período aquisitivo para a progressão e a promoção. 

Art. 1 O - Ao servidor que possuir a escolaridade especificada para a 
classe em que estiver posicionado na estrutura da carreira relativa ao 
cargo do qual é titular são asseguradas, na forma de regulamento, as 
seguintes regras de transição: 

I - o servidor que, em 1 o de janeiro de 2003, iniciou o primeiro ano do 
período aquisitivo da promoção de que trata o art. 3°, I, da Resolução 
no 5.203, de 19 de março de 2002, poderá concorrer, em 1 o de janeiro 
de 2006, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente, contando-se 
como período aquisitivo o ano de 2003 e 2005; 

11 -o servidor que, em 1° de janeiro de 2003, iniciou o segundo ano 
do período aquisitivo da promoção de que trata o art . 3°, I, da 
Resolução n° 5.203, de 19 de março de 2002, poderá concorrer, em 1 o 
de janeiro de 2005, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente, 
contando-se como período aquisitivo os anos de 2002 e 2004, 
observado o disposto no§ 1 o deste artigo; 

111 - o servidor de que trata o inciso anterior poderá concorrer, em 1 o 
de janeiro de 2006, ao primeiro padrão de vencimento subseqüente, 
contando-se como período aquisitivo os anos de 2003 e 2005, 
observado o disposto no § 1 o deste artigo. 

§ 1° - Ao servidor de que trata o inciso li do "caput" deste artigo que 
obteve desenvolvimento na carreira em 1 o de janeiro de 2003 por 
força do disposto no§ 3° do art. 13 da Deliberação da Mesa no 2.327, 
de 17 de dezembro de 2002, não se aplica o disposto no inciso 111 do 
"caput" deste artigo. 

§ 2° - Não se aplica o disposto nos incisos I, 11 e 111 do "caput" deste 
artigo ao servidor que esteja posicionado no último padrão de 
vencimento da primeira ou da segunda classe da carreira 
correspondente à do cargo do qual é titular e que não possua a 

.....____---0-------' 



1588 
escolaridade especificada para a classe subseqüente àquela em 
que esteja posicionado. 

§ 3° - Não terá direito ao desenvolvimento na carreira previsto neste 
artigo: 

I - o servidor que, durante o período aquisitivo, esteve afastado do 
exercício de suas funções, na forma prevista em regulamento ; 

11 - o servidor que não possuir a escolaridade especificada para a 
classe em que esteja posicionado na carreira correspondente ao 
cargo do qual é titular; 

111 - o servidor que, durante o período aquisitivo, não esteve lotado 
nos órgãos previstos nos incisos 11 a V do art. 1 ° da Resolução n° 
5.198, de 21 de maio de 2001, nos termos de regulamento. 

§ 4° - Não se aplica o disposto neste artigo ao servidor que tenha 
sofrido penalidade disciplinar prevista na Deliberação da Mesa n° 269, 
de 4 de maio de 1983, no período aquisitivo correspondente à 
progressão ou à promoção. 

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que 
trata o art. 5° da Resolução no 5.1 05, de 26 de setembro de 1991 , em 
conformidade com o disposto em lei. 

Art. 12- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 

Resolução no 5.203, de 19 de março de 2002, a Deliberação n° 5.211 , 
de 24 de março de 2003, e a Deliberação da Mesa n° 2.327, de 17 de 
dezembro de 2002. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 
2003. 

Mauri Torres, Presidente - Antônio Andrade, relator - Rêmolo Aloise 
- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Pastor 
George. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 16/12/2003, as seguintes 
comunicações: 

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra. 
Maria M. Franco, ocorrido em 5/12/2003, em São Gotardo. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Do Deputado Sebastião Navarro Vieira , notificando o 

falecimento do Sr. Wilkye Veronesi , ocorrido em 15/12/2003, em 
Andradas. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. José 
Gomes de Novais, ocorrido em 17/11 /2003, em Vitória da Conquista, 
BA. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento da Sra. 
Claudina Marques de Oliveira, ocorrido em 5/12/2003, em Várzea da 
Palma. (- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra. 
Margarida Maria Alaquoc, ocorrido em 10/12/2003, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila , notificando o falecimento da Sra. 
Tereza Pereira da Silva, ocorrido em 2/12/2003, em Pouso Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.) 




