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ATA DA 187 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 27/9/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

P Parte
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2 a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos da Decisão Normativa

n° 7, verifica, de plano, que não há quórum para votação de projeto de
lei complementar, mas que o há para a apreciação das demais
matérias constantes na pauta.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°1.155/2000, do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, que proíbe o uso de pipas com linha
cortante em áreas públicas e comuns. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto com as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta. As Comissões de Direitos Humanos e de Fiscalização
Financeira opinam por sua aprovação com as Emendas n

o
s 1 e 2, da

Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da
Emenda n° 3 na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas n os 1 e 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica
prejudicada a Emenda n° 3. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.155/2001 com as Emendas n

o
s 1 e 2 e a

Subemenda n° 1 à Emenda n° 3. A Comissão de Direitos Humanos.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.45012001, da
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Deputada Maria José Haueisen, que obriga a impressão do nome do
responsável civil e criminal em formulário emitido por fornecedor do
produto ou serviço. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor
opina por sua aprovação. Em discussão o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.49712001, do
Deputado Márcio Kangussu, que proíbe as empresas de concessão
de serviços públicos de água, luz e telefonia que cortem o
fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de
conta em dias específicos e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração
Pública e de Defesa do Consumidor opinam por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão da Justiça. A Comissão de
Fiscalização financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.497/2001 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.152/2000, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Bela Vista de Minas. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas n

o
s 1 e

2, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
n os 1 e 2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n° 1.152/2000 na forma do vencido em 1° turno,
com as Emendas n

o
s 1 e 2. A Comissão de Redação.

A Presidência, nos termos da Decisão Normativa n° 7, verifica, de
plano, a existência de quórum para a votação de projeto de lei

rÀ
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complementar.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 3412001,
do Deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei Complementar n°
50, de 13/1/98, que altera o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina por sua aprovação. A Presidência, nos termos do inciso 1 do art.
263 do Regimento Interno, fará a votação do Projeto de Lei n° 3412001
pela chamada nominal, de conformidade com o inciso 1 do art. 260 do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar o projeto
deverão responder 'sim". Os que desejarem rejeitá-lo deverão
responder "não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do
art. 192 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal. Em
votação, o projeto.

O Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Antônio Andrade - Ermano Batista - Ivair Nogueira - Antônio Carlos

Andrada - Sebastião Costa - Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu -
Djalma Diniz - Olinto Godinho - Alvaro Antônio - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Chico Rafael - Dilzon Meio - Doutor Viana - Durval
Angelo - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 39 Deputados. Não houve
voto contrário. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
Complementar n° 34/2001. A Comissão de Administração Pública.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°

1.371/2001, do Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre os
exercícios do referendo e do plebiscito no Estado. Em discussão, o
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parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 287a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
27/9/2001

Presidência do Deputado Wanderley Ávila
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Deputada Maria Olívia - Palavras da Sra.
Eliane das Dores Lacerda - Apresentação musical - Entrega de placa.

Composição da Mesa,
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência

convida a tomar assento à mesa as Exmas. Sras. Eliane das Dores
Lacerda, Diretora da Divisão de Eventos e Serviços Comunitários do
SESC; Cleonice Bahia, Presidente do Conselho Estadual do Idoso, e
Deputada Maria Olívia, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à comemoração

do Dia Internacional do Idoso.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino
Nacional, que será interpretado pelo Coral do Grupo Pôr-do-Sol, do
SESC Santa Quitéria, sob a regência de Luiza de Marilac Teixeira
Lobato.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Sr. Presidente

Nos países escandinavos, que têm alguns dos mais altos índices de
desenvolvimento socioeconômico do mundo, o respeito às crianças e
aos idosos é uma constante. Sem paternalismo, aqueles povos do
Norte da Europa entendem que a valorização do homem começa no

rs
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berço e vai até o túmulo. Tal sistema é típico das nações civilizadas,
não constituindo novidade na história da civilização: no caso
específico dos idosos, desde a mais remota antigüidade, a idade
madura era considerada fonte de experiência e sabedoria, em que os
mais jovens buscavam exemplo e solução.

Essas reflexões nos ocorrem ao comemorarmos, nesta Casa, o Dia
Internacional do Idoso. Trata-se de iniciativa da nobre colega
Deputada Maria Olívia, que desenvolve admirável trabalho em prol
dos cidadãos avançados em anos.

Assim sendo, não nos poderíamos omitir, em nome desta
Presidência, e juntamos nossas palavras às dos oradores que virão a
seguir. Mas não vamos ficar apenas em palavras. Como parlamentar
consciente de nossos deveres para com a cidadania, vamos lembrar
que a situação do idoso, no Brasil, longe está de ser a ideal.

Registra-se inexorável processo de marginalização em relação aos
brasileiros da terceira idade. No campo profissional, quando perdem o
emprego antes de se aposentar, encontram grandes obstáculos para
conseguir nova colocação. A vivência e a experiência que
armazenam, representadas por currículo expressivo, não são
consideradas pelos empregadores, que encaram com preconceito a
faixa etária do candidato.

Quando se aposentam, nossos idosos - em sua grande maioria -
caem na vala comum da previdência pública, mal sobrevivendo com
ínfimos rendimentos. O sistema público de saúde, de que têm sempre
mais necessidade à medida que acumulam os anos, é falho e
circunstancial. As casas de repouso para idosos carentes, mantidas
pelo Estado, ressentem-se da falta de recursos, refletindo-se na
qualidade da assistência prestada. Engana-se, no entanto, quem
imagina que só os idosos carentes sofrem com a discriminação.
Também aos abastados, por questão de cultura familiar, não raro são
negados o carinho e a atenção que valem mais que a assistência
material.

Nossas considerações não são pessimistas, mas realistas. Cabe ao
povo brasileiro - tradicionalmente conhecido por ser solidário e
generoso - dedicar aos seus maiores a assistência maior. Nesse
sentido, vale dar uma olhada na Carta de Princípios para os Idosos,
da Organização das Nações Unidas. O documento recomenda a cada
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país-membro que implemente o trabalho em favor dos que são
entrados em anos, garantindo-lhes condições de independência,
participação, amparo, auto-realização e dignidade. Pois façamos do
texto da assembléia mundial a nossa cartilha em prol do idoso
brasileiro.

E esta a mensagem e a conclamação que endereçamos ao povo
mineiro, em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Agradecemos a todos os presentes pelo honroso
comparecimento e, muito especialmente, dirigimos nossa afetuosa
consideração aos idosos que aqui estão conosco. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Maria Olívia
Representando o Presidente da Assembléia  Legislativa, Deputado

Antônio Júlio, o nobre Deputado Wanderley Avila; Sra. Diretora da
Divisão de Eventos e Serviços Comunitários do SESC, minha amiga
Eliane das Dores Lacerda, senhoras e senhores, ao requerer a
realização, nesta Assembléia, de reunião especial em comemoração
ao Dia Internacional do Idoso, eu o fiz como parlamentar consciente
da justiça social e dos direitos humanos. Além disso, fui motivada por
minha condição de mulher. Acredito, sem parecer feminista, que nós,
mulheres, somos mais sensíveis que os homens à dor e ao
sofrimento, principalmente aqueles que atingem os excluídos em
nossa sociedade.

A vida humana começa com a dor da mulher ao dar à luz o filho. O
processo que torna a mulher mais sensível começa aí. Acontece que
sensibilidade é o que não pode faltar no tratamento que reservamos
aos idosos. Em outros países, nas antigas civilizações, ser idoso era e
é sinônimo de sabedoria e motivo para merecer o respeito dos mais
jovens. No Brasil, entretanto, não podemos negar a discriminação que
existe contra os mais avançados em anos. Eles, muitas vezes, sofrem
com as mais variadas formas de exclusão.

Pessoalmente, eu despertei para o problema do idoso brasileiro
ainda no ano de 1985, quando fui Superintendente da Legião
Brasileira de Assistência - gostaria que a Alisiê, filha de uma
homenageada, se levantasse para receber a homenagem que presto
a sua mãe - e ali conheci Maria Lúcia Rodrigues Dias, a Lucinha, que
dirigia o Centro Social de Atendimento à Pessoa Idosa da LBA.
Falecida no último dia 14 de setembro, foi ela que reforçou minha
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convicção da necessidade de tratar bem o idoso.

Filha do poeta mineiro José Valeriano Rodrigues, nasceu em Belo
Horizonte. Foi professora, advogada, funcionária pública, membro da
Associação internacional de Lions Clubes, membro da Associação
Nacional de Gerontologia, Presidente do CONART-Minas e membro
do Conselho Estadual do Idoso de Minas Gerais.

Recebeu diversos prêmios de participação em concursos literários.
Aliás, o trabalho "Outonear com Dignidade", que ela escreveu, ensina-
nos, de forma suave, as técnicas para tratar o idoso.

Tenho certeza de que a semente plantada por Lucinha no CONART-
Minas já deu frutos. Hoje, aqui estão presentes pessoas que
conviveram com ela e que, com certeza, continuarão esse grandioso
trabalho de atenção e carinho com a pessoa da terceira idade.

A querida Lucinha, minha mensagem de gratidão e saudade, e aos
familiares, a minha eterna admiração pelo exemplo por ela deixado.

Nesta ocasião, em que gostaríamos de homenagear a todos que
dedicam parte de sua vida à pessoa idosa, estamos prestando
merecida homenagem ao SESC-MG, pioneiro, no Brasil, no
planejamento e execução de ações dirigidas à terceira idade,
garantindo a elevação da qualidade de vida de milhares de idosos, e
que, neste ano, comemora 25 anos desse trabalho.

Em setembro de 1976, surgiu, no Estado, por iniciativa do Serviço
Social do Comércio - SESC-MG -, o primeiro grupo da terceira idade.
E o início do Coral Pôr do Sol, sob a regência de Luiza de Marilac
Teixeira Lobato, que hoje está se apresentando nesta solenidade. A
terceira idade redescobre o prazer da convivência saudável, através
da música e do canto. Na trajetória destes 25 anos, o Coral Pôr do Sol
se apresentou em vários eventos socioculturais e motivou a criação de
outros corais da terceira idade. Recebeu a medalha de Honra ao
Mérito da Câmara de Vereadores, pela sua contribuição à cultura na
cidade de Belo Horizonte.

O SESC vem desenvolvendo, nestas duas décadas e meia, um
esforço admirável em favor da terceira idade, e esse trabalho merece
nosso especial reconhecimento. Fazer com que o idoso se sinta útil e
proporcionar-lhe lazer são os objetivos do programa. O trabalho do
SESC-MG visa à integração dos idosos, levando-os à participação
regular em atividades recreativas e esportivas, oficinas, palestras,
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excursões, promoções cívicas, sociais, culturais e religiosas, além de
ações psicopedagógicas e gerontológicas.

Só em Minas Gerais, são aproximadamente 8 mil pessoas acima
dos 50 anos freqüentando as unidades do SESC, distribuídas em 22
cidades. Os resultados vivenciados e observados, na prática, mostram
que os caminhos trilhados confirmam a ação certeira do programa e
levam à expectativa de um futuro cada vez mais animador,
encorajando essa faixa etária merecedora de todo o nosso respeito.

Minhas congratulações, portanto, com o SESC-MG por esse
trabalho de tão grande alcance social.

Gostaria de mencionar um pouco do meu trabalho parlamentar
voltado para a questão da terceira idade.

Dois projetos de lei de minha autoria transformaram-se nas Leis n°s
13.599, de 2000, que isenta pessoas idosas do pagamento de taxas
para a confecção de segunda via de documentos roubados ou
furtados; e 13.763, de 2000, que institui o Programa de Atendimento
Domiciliar ao Idoso, que está sendo regulamentado pela Secretaria da
Saúde, para o atendimento domiciliar em todo o Estado de Minas
Gerais. Outros projetos ainda estão em tramitação na Assembléia
Legislativa.

Fui indicada, pela Presidência da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, como a representante do Poder Legislativo no Conselho
Estadual do Idoso. Como membro desse Conselho, fui designada,
pela Câmara dos Deputados, para organizar a reunião especial
destinada a apreciar e discutir o Estatuto do Idoso em Minas Gerais, a
qual se realizou nesta Casa em março deste ano, com significativa
participação de pessoas envolvidas com a causa do idoso em todo o
Estado.

Aqui, reafirmo o meu compromisso de continuar parceira de todos
aqueles que lutam pelo idoso, pela conquista de seu reconhecimento
e de seu espaço na sociedade.

Neste momento de tantas emoções, estamos comemorando o Dia
Internacional do Idoso. Meus votos são para que a data não se
transforme em apenas uma marca no calendário. Meu desejo - e
conto para isso com a ajuda de todos - é que ela assinale um esforço
conjunto e permanente em benefício dos mineiros e brasileiros da
terceira idade.
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Parabéns, caros idosos! Recebam meu abraço carinhoso e

estejam certos de que, como parlamentar e como mulher, estou
sensível aos seus direitos e justas expectativas. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Eliane das Dores Lacerda
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio; Deputada Maria
Olívia, autora do requerimento; Deputado Doutor Viana; Sra. Cleonice
Bahia; senhoras e senhores; boa-tarde; a homenagem que ora recebe
o Serviço Social do Comércio de Minas Gerais nesta Casa Legislativa
é, para nós, motivo de orgulho e satisfação, pelo expressivo
significado. E oportuna, por relevar, distintamente, a permanência e a
continuidade do trabalho social com a terceira idade, iniciado no
SESC mineiro há 25 anos. E expressiva, por distinguir o pioneirismo
de que tanto nos orgulhamos em ações efetivas a favor de uma faixa
etária relegada historicamente. E distinta, por destacar a luta contra o
preconceito secular e arraigado, que reserva a inúmeras pessoas o
não-reconhecimento de uma vida inteira dedicada à construção
laboriosa dos elementos que sustentam a vida e a continuidade do
corpo social. A homenagem é, sobretudo, o indício de que a
contribuição do SESC-MG, sobrepondo-se às mais variadas
dificuldades, inclusive àquelas que se contrapõem ou tentam
prejudicar sua continuidade institucional, é suficientemente importante
para obter a elevada distinção que ora recebe.

Conforme é do conhecimento de todos, o SESC-MG tem prestado
relevantes serviços à comunidade, nas áreas da cultura, do esporte,
do lazer e do turismo. Tais serviços, em que pesem às dificuldades
financeiras, estão sendo expandidos, segundo as demandas da
clientela e o necessário padrão de qualidade.

Lamentavelmente, projetos já aprovados pelo Congresso Nacional,
como o imposto Simples, a criação do SESCOOP, SEST-SENAT e o
aumento da comissão paga ao INSS para a arrecadação da receita
compulsória de 1% para 3,5% do total arrecadado, provocaram
significativas perdas de receita da entidade, comprometendo,
conseqüentemente, todo um quadro de serviços disponibilizados para
a população nas citadas áreas.

Como se já não bastasse tanta insensibilidade para com os
problemas sociais do País, que, certamente, são amenizados pelas
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ações e atividades promovidas pelo SESC-SENAC, está sendo
proposta a criação do Serviço Social da Saúde - SESS - e do Serviço
Nacional de Aprendizagem da Saúde - SENASS -, que consiste em
mera transferência dos recursos destinados ao SESC e ao SENAC.
Conseqüentemente, haverá desagregação de serviços estruturados
prestados por essas entidades não só na área da saúde, mas também
em outras, e não só em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil.

Iniciativa similar havia sido proposta na Câmara dos Deputados;
contudo, conscientes dos sérios danos que seriam causados à
população, os parlamentares resolveram pelo arquivamento de tal
projeto, dada a inconsistência da proposição.

Lamentavelmente, está sendo proposto, novamente, pelo Senador
Geraldo Althoff o Projeto de Lei n° 131/2001, de teor igual ao que foi
rejeitado pela Câmara dos Deputados, encontra-se na pauta na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Assim, respaldados no conhecimento que os Deputados possuem
do trabalho social do SESC e do SENAC em Minas Gerais,
solicitamos o apoio desta Casa, inclusive intervindo junto aos
Senadores mineiros, para que tal projeto não seja aprovado, pois
significará perdas irreversíveis de relevantes e necessários serviços
prestados à população.

Agradecemos, particularmente, à Exma. Deputada Maria Olívia, a
cuja iniciativa deve-se esta honrosa ocasião. A Deputada é,
certamente, uma das mais abalizadas testemunhas do trabalho que o
SESC-MG tem realizado em seus mais diversos campos de atuação,
apoiando a entidade, para garantir o prosseguimento desses
trabalhos.

Agradecemos, por extensão, a todos os parlamentares e
autoridades, assegurando-lhes que o SESC-MG não descansará
sobre os louros que colhe. Continuaremos a trabalhar para dar sentido
pleno e conseqüência concreta a todos os princípios e objetivos que
norteiam as ações da entidade, as quais se resumem em contribuir
efetivamente para o desenvolvimento social do País, principalmente
em relação à terceira idade, que recebe, também, a nossa
homenagem nesta data.

Apresentação Musical
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
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Coral do Grupo Pôr-do-Sol, do SESC Santa Quitéria, que, sob a
regência de Luísa de Marilac Teixeira Lobato, apresentará as músicas
"Exodus" e "Boiadeiro".

- Procede-se à apresentação do coral.
Entrega de Placa

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à Sra.
Helena das Dores Lacerda uma placa alusiva, com os seguintes
dizeres: (- Lê:)

"Dia Internacional do Idoso. A Homenagem da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais ao Serviço Social do Comércio
- SESC - pelos seus 25 anos de trabalho social com a terceira idade.
Belo Horizonte, 27 de setembro de 2001. Deputado Antônio Júlio,
Presidente. Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a honrosa presença das

autoridades e dos demais convidados.
ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira, Chico Rafael, Paulo
Piau e Kemil Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente registra a presença dos Deputados
Dimas Rodrigues, membro desta Comissão, Maria Olívia, Hely
Tarqüínio, Márcio Cunha, Agostinho Silveira, Antônio Andrade,
Alencar da Silveira Júnior e Alberto Pinto Coelho e, a seguir, informa
que a reunião tem por finalidade debater, em audiência pública, a
fiscalização sanitária e a inspeção da produção artesanal do queijo
minas, feito à base de leite cru. Após, procede à leitura da seguinte
correspondência: Ofícios nos 69/2001, do Secretário de Estado da
Casa Civil, publicado no "Diário do Legislativo" de 6/9/2001; 193/2001,
do Presidente da EPAMIG; 1.617/2001, da Procuradoria-Geral de
Justiça; 1.339/2001, do Deputado Federal Romel Anizio-Romão,
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publicados no "Diário do Legislativo" de 7/9/2001. O Presidente
registra a presença dos Srs. Marcos Garcia Jansen, representante do
Subsecretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
Lígia Schreiner, representante do Secretário de Estado da Saúde;
Amauri Artimos da Maifa, representante do Ministério Público; Wilson
José Rosa, representante da EMATER em Serra do Salitre; João
Carlos Leite, Presidente da Cooperativa de Crédito de São Roque de
Minas; Carlos Drumond, Presidente da Cooperativa dos Produtores
Rurais do Serro; José Monteiro da Cunha Magalhães, Prefeito
Municipal do Serro; Prof. Antônio Lima Bandeira, Presidente da
EMATER; Geraldo Alvim Dusi, Chefe do Centro Tecnológico Instituto
Laticínio Cândido Tostes, da EPAMIG; Altino Rodrigues Neto,
representante do IMA; Alexandre de Castro Silva, representante da
CEASA-MG; Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais,
Presidentes de cooperativas, Presidentes de sindicatos e produtores
de queijo. O Deputado João Batista de Oliveira, autor do requerimento
que deu origem a esta audiência pública, tece os comentários iniciais.
Em seguida, a começar pela Sra. Lígia Schreiner, representante do
Secretário de Estado da Saúde, os expositores discorrem sobre a
questão e se envolvem em amplo debate com os demais
participantes, conforme consta nas notas taquigráficas. São
aprovados quatro requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues e
Chico Rafael; um do Deputado Carlos Pimenta; um do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva e um do Deputado Antônio Júlio. A Presidência
solicita ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura do projeto de lei
do Deputado João Batista de Oliveira e outros, a ser protocolado no
Plenário, o qual dispõe sobre o processo de produção do queijo minas
artesanal e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Kemil Kumaira - Dimas

Rodrigues.
ATA DA 43a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAÇAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de setembro de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Amilcar
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Martins, Márcio Cunha e Gil Pereira (substituindo os dois últimos
aos Deputados Paulo Pettersen e Glycon Terra Pinto, por indicação
das Lideranças do PMDB e do PPB, respectivamente), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental e devido à
ausência do Presidente, o Deputado Amilcar Martins assume a
Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao
Deputado Gil Pereira os Projetos de Lei n

o
s 269/99, 1.050, 1.124,

1.172 e 1.322/2000, 1.409, 1.473, 1.542, 1.555, 1.559, 1.564 e
1.567/2001 e ao Deputado Márcio Cunha, os Projetos de Lei nos
1.568, 1571, 1572, 1.576, 1.578, 1.582, 1.592, 1.594, 1.602, 1.604,
1.606 e 1.614/2001. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n

os 269/99, 1.050, 1.124, 1.172 e 1.322/2000
(relator: Deputado Gil Pereira). Passa-se à 2 a Parte da Ordem do Dia,
com a discussão e votação de pareceres sobre matérias de
deliberação conclusiva da comissão. A seguir, a Presidência passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Márcio Cunha, por se tratar de
matéria de sua autoria. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.409/2001. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Após, o Presidente reassume os trabalhos e submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n

o
s 1.473,

1.542, 1.555, 1.559, 1.564 e 1.56712001 (relator: Deputado Gil
Pereira); 1.568, 1.571, 1.572, 1.576, 1.578, 1.582, 1.592, 1.594,
1.602, 1.604, 1.606 e 1.614/2001 (relator: Deputado Márcio Cunha),
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Márcio Cunha - Djalma Diniz.
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ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de

setembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria,
Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente também o Deputado Bilac Pinto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Cristiano Canédo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. O Presidente solicita ao Deputado Bilac Pinto que faça a
leitura de ofício encaminhado pelo Vereador José Luiz Ribeiro, da
cidade de Passos, em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão nesse município. O Presidente indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Paulo Piau apresenta dois
requerimentos, nos quais solicita seja enviado oficio ao Ministério
Público Estadual, por intermédio do Procurador-Geral de Justiça,
solicitando indicação de um Promotor de Justiça para auxiliar nos
trabalhos desta Comissão, em caráter temporário, até a conclusão do
relatório final; e seja agendada visita desta Comissão à cidade de
Passos, com o objetivo de colher subsídios de produtores rurais e
agentes da cadeia produtiva do leite do Sul de Minas. O Deputado
Cristiano Canêdo apresenta dois requerimentos, solicitando sejam
realizadas audiências públicas da CPI em municípios do interior do
Estado, observando o cronograma que menciona; e seja enviado
ofício ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
solicitando as informações que menciona. O Deputado Kemil Kumaira
apresenta requerimento no qual solicita seja realizada reunião da
Comissão no Município de Teófilo Otôni. O Deputado Bilac Pinto
apresenta requerimento solicitando seja realizada reunião da
Comissão no Município de Itamonte. O Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira apresenta requerimento solicitando seja enviado ofício ao
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -
solicitando a realização de avaliação por amostragem do conteúdo
das embalagens de leite longa vida das diversas marcas encontradas
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no mercado de Minas Gerais. Colocados em votação, cada um por
sua vez, são os requerimentos aprovados. O Deputado João Batista
de Oliveira passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Paulo
Piau, para apresentar requerimentos, nos quais solicita sejam
enviados ofícios ao Secretário da Fazenda, pedindo cópia das notas
fiscais relativas às vendas de leite na indústria para o comércio no
mês de agosto; e às indústrias de beneficiamento e transformação do
leite estabelecidas em Minas Gerais, pedindo cópia de comprovantes
de pagamento ao produtor e das notas fiscais de venda de leite às
grandes redes de supermercados que atuam no Estado. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
O Deputado Paulo Piau retorna a Presidência ao Deputado João
Batista de Oliveira. Registra-se a presença dos Deputados Dimas
Rodrigues e Elbe Brandão. O Presidente informa que a finalidade da
reunião é ouvir os Srs. Amauri Artimos da Matta, Promotor de Justiça
do PROCON Estadual, da área de alimentos; Arivaldo Sudan,
Delegado-Chefe da Delegacia de Ordem Econômica do Estado de
Minas Gerais; e Gilman V. Rodrigues, Presidente da FAEMG. Os
convidados, com a palavra, fazem as suas exposições e, em seguida,
são questionados pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Kemil
Kumaira, Paulo Piau, Cristiano Canêdo, Dimas Rodrigues, Elbe
Brandão e João Batista de Oliveira. O Presidente informa que o inteiro
teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a colaboração dos Srs.
Amauri Artimos da Matta, Arivaldo Sudan e Gilman V. Rodrigues,
pelos subsídios prestados à Comissão, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de setembro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando

Faria - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Márcio
Kangussu.	-

ATA DA 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de

setembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria,
Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio
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Kangussu, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente faz a leitura da correspondência
enviada pelos Srs. Antônio Arnaldo de Meio, Diretor-Presidente da
Cooperativa dos Produtores Rurais de Santo Antônio do Monte -
COOPERSAM -: e Elmiro Alves do Nascimento, produtor de leite. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o depoimento
dos Srs. Antônio Claret Nametala, Presidente da Associação Mineira
dos Supermercados - AMIS -; Roberto Carlos Evangelista dos Santos,
Gerente do Departamento de Compras do Champion; Gotardo Gomes
de Castro, Gerente do Setor de Contabilidade do Carrefour; Idelir
Pacífico, Diretora do Wall Mart; Judemar Rodrigues de Castro, Diretor
de Controladoria e Finanças do Hiper Via Brasil; Jairo Aimorés,
Gerente-Geral do Extra, e José Manuel Barbosa da Silva, Gerente
Comercial do Mart Plus - Epa. Os depoentes fazem suas colocações
iniciais e, em seguida, respondem a perguntas dos Deputados Luiz
Fernando Faria, Márcio Kangussu, Antônio Andrade, Paulo Piau,
Cristiano Canêdo e Kemil Kumaira e do Sr. Amauri Artimos da Maila,
representante do Ministério Público. O Deputado Carlos Pimenta e o
Sr. Márcio Carvalho, representante da FAEMG, tecem considerações
a respeito do tema em pauta. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Cristiano Canêdo apresenta
requerimentos nos quais solicita sejam pedidos aos representantes
dos supermercados presentes à reunião os documentos e as
informações que menciona e sejam intimados a comparecer a reunião
da Comissão, para prestar depoimento, o Presidente da Associação
Mineira da Indústria de Panificação e os responsáveis pelas padarias
que menciona. O Deputado Antônio Andrade apresenta requerimentos
solicitando sejam pedidos aos representantes de supermercados
presentes a esta reunião os documentos que menciona e seja ouvido
pela Comissão o Sr. José Aloísio Teixeira de Souza, Presidente da
Empresa Nacional Comércio Empreendimentos Ltda. Os Deputados
Márcio Kangussu e Luiz Fernando Faria apresentam requerimento no
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qual solicitam sejam intimados a comparecer a reunião da
Comissão, para prestar depoimento, os Presidentes ou Diretores das
redes de supermercados presentes A esta reunião responsáveis pela
política de preços ao consumidor relativa ao leite e aos demais
produtos lácteos. O Deputado Kemil Kumaira faz a leitura de
requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita seja
realizada reunião extraordinária da Comissão a fim de receber os
Deputados que compõem a União dos Parlamentares do
MERCOSUL. O Deputado João Batista de Oliveira faz a leitura de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja
realizada reunião da Comissão no Município de Divinópolis.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente esclarece que o teor desta reunião consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a participação dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária a ser realizada em 27/9/2001, às 10 horas, no Auditório
da Sociedade Rural no Parque de Exposições João Alencar de
Athaíde no Município de Montes Claros, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Gil Pereira - Dimas Rodrigues

- Elbe Brandão.
ATA DA 21 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia vinte e sete de setembro de dois mil e um,

comparecem no Plenário da Assembléia Legislativa os Deputados
Paulo Piau e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Adelmo Carneira Leão,
Durval Ângelo, Edson Rezende e Rogério Correia. 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. O Presidente informa que a reunião se destina a debater
sobre a greve na rede pública federal de ensino superior e convida
para tomar assento à mesa os seguintes convidados: Srs. Fernando



19

Máximo, Diretor da UNE; Fernando Maranhão, Coordenador-Geral
da Federação de Sindicatos de Trabalhadores das Universidades
Brasileiras; Jairo Justino da Silva Filho, Sindicato Nacional das
Associação de Docentes do Ensino Superior; Paulo Ferreira Pinto,
Vice-Reitor da UFJF; Lúcio Guterres, Presidente da CUT no Estado;
Fernando da Costa Baeta, Vice-Reitor da UFV O Presidente passa a
palavra aos expositores pela ordem acima mencionada. O Presidente
anuncia a presença de representantes das seguintes entidades: DCE
da UFMG, DCE da FUNREI UFLA, UFOP, CEFET-BI, FMTM
(Uberaba), FAFEOD, UFJF e UFU; da Sra. Maria Margarida Martins
Salomão, Reitora da UFJF; do Sr. Arquimedes Diógenes Libone,
Reitor UFV; da Sra. Beatriz Couto, Presidente da Associação dos
Professores da UFMG; e dos Srs. Mário de Assis, Presidente da
Federação de Pais e Alunos das Escolas Públicas de Minas Gerais; e
Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de Assuntos Legislativos da
FIEMG. Após as exposições, participam como debatedores a Sra.
Beatriz Couto, Presidente da APUBH; os Srs. Nelson Alves Dias,
Coordenador-Geral do SINDIFES, e Elson Rezende, jornalista da
UFOP; a Sra. Jaqueline Moreno, Técnico-Administrativo do CEFET-
BH; e os Srs. Geraldo Meio Júnior, Presidente do SINTEMED; Sérgio
Ricardo de Souza, Presidente do SINDICEFET-MG; Carlindo Rosa
Loures, da ASAV-UFV; Cristiano, Coordenador-Geral do DCE da
UFMG; Reginaldo, Diretor do DCE da FUNREI; Demétrios, do
Comando de Greve da UFLA; Duvidier, do DCEda UFOP, e Tiago, da
UEE-MG. Participam dos debates todos os parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e dos demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Câmara Municipal de Passos, 28 de setembro de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.675/2001
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
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Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Lazer Cultural
Célia Villela Pereira, com sede no Município de Serranos.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme dispõe o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão objetiva promover o desenvolvimento

comunitário por meio da oferta de cursos profissionalizantes e de
extensão cultural, abrangendo palestras e aulas nas áreas de técnica
musica e culinária.

Objetivando também estimular o lazer, realiza eventos sociais, com
a participação de jovens e idosos, contribuindo, assim, para melhor
integração social entre diferentes faixas etárias.

Por tais considerações, justa se faz a outorga do título declaratório
de utilidade pública ao Centro de Lazer Cultural Célia VilIela Pereira.

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

1.67512001 na forma original.
Sala das Comissões, 1  de outubro de 2001.
José Henrique, relator.
• - O Quadro do Relatório de Gestão Fiscal foi publicado na edição

do "Diário do Legislativo" de 3.10.01.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 145 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 28/9/2001
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Secretário Angelo
Oswaldo - Palavras do Sr. Flávio de Lemos Carsalade - Entrega de
placa - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - João Leite -

Maria José Haueisen - Sargento Rodrigues.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14h15min,
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 João Leite, 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 tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Angelo Oswaldo, Secretário de Estado da Cultura,
representando o Governador do Estado, Itamar Franco; Flávio de
Lemos Carsalade, Presidente do IEPHA-MG; Celina Albano,
Secretária Municipal de Cultura, representando o Prefeito, Célio de
Castro; Jurandir da Rosa, Prefeito de Munhoz, representando os
Prefeitos do Sul de Minas; Ten.-Cel. Feliciano Durães, representando
o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, José Maria Gomes;
João Ferreira Goulart, Diretor da Associação Comercial de Minas; e
Sérgio da Silva Abrahão, Superintendente Regional do IPHAN-MG.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

dos Profs. José Geraldo de Faria e Maria Eugênia Murta Lages, ex-



Presidentes do IEPHA-MG; do Sr. José Goulart, Presidente da
Associação Comercial e Industrial da minha querida cidade de Ouro
Fino, acompanhado da esposa; do empresário Antônio Carlos de
Almeida e esposa e do jovem empresário José Glauco Bailoni, de
Ouro Fino, que hoje receberá o prêmio Destaque Empresário do Ano.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-
MG - pelo transcurso do seu 30° aniversário de fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a

execução do Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Nenhum povo prospera verdadeiramente se não sabe seguir o fio de

sua vocação. E a fidelidade a essa trajetória que determinará o caráter
e a solidez moral de um grupo social. Nessa indelegável missão, a
cultura constitui elemento vital, por ser o meio pelo qual o homem se
adapta às condições de existência e reúne forças para transformar a
realidade, tornando-se o ator principal de um processo marcado pela
permanente evolução.

Minas tem a vocação da cultura. Esse pendor de nosso povo tem
raízes profundas, fincadas no solo fértil das Alterosas em tempos idos,
quando, nos vagares do pastoreio, desenvolveu-se a nossa tendência
para a meditação paciente e séria, enquanto o nosso espírito se abria
às generalizações mais extensas e largas. Descendo ao íntimo da
terra, na procura pelas pedras e pelos metais preciosos, a nossa
gente ficou indelevelmente marcada pelo senso da profundidade e da
minúcia.

Com os olhos voltados para esse contexto histórico de formação da
mineiridade, podemos proclamar que as origens do patrimônio
histórico e artístico de Minas foram inspiradas por esses sentimentos
- a coragem e a fé - que constituem as grandes forças propulsoras da
vida dos homens e dos povos.

Ao homenagear solenemente, nesta reunião, o IEPHA, a
Assembléia Legislativa reverencia um dos mais dedicados órgãos de
nosso Estado, que, há trinta anos, envida ingentes esforços para
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preservar e proteger o mais rico acervo do patrimônio cultural do
País, lutando por transferir a gerações inteiras de mineiros o
sentimento e as profundas emoções produzidas por nossos
antepassados.

A respeitada instituição nasceu em 30/9/71, por meio da Lei n°
5.775. Na verdade, o texto legal que estabeleceu a criação do IEPHA
reservou-lhe as funções de registro, preservação e proteção do
patrimônio cultural de Minas Gerais, reconhecido, em todo o Brasil e
no mundo, como um dos maiores e mais importantes acervos de que
se tem notícia, formado por conjuntos urbanos, bens móveis e
imóveis, sítios arqueológicos e paisagísticos distribuídos por todo o
território mineiro.

Nesse aspecto, podemos nos orgulhar sobremaneira, visto que são
múltiplos e transcendentais os sentimentos que o patrimônio mineiro
evoca, servindo como forte referencial para a vida cotidiana e
traduzindo, na sua materialidade, as expressões do povo das Gerais
relacionadas à Pátria, à ética e à solidariedade, permeadas por um
profundo senso de continuidade histórica, que torna peculiar nossa
identidade e orientação.

Nesse processo cultural, que proporciona ao ser humano o
conhecimento e a consciência de si mesmo e do ambiente que o
envolve, está presente a atuação do IEPHA, que zela pela
conservação e pela preservação de nossos bens culturais,
identificando, protegendo os bens tombados, difundindo informações
sobre o patrimônio, estabelecendo parcerias, pesquisando e
restaurando os mais acentuados valores da nossa cultura.

Cumpre-me salientar o trabalho e a dedicação daqueles que já
exerceram a Presidência da instituição: Anna Marina Siqueira, José
Geraldo de Faria, Luciano Peret, Marcela Brant, Maria Cristina de
Araújo Campos, Jurema Pereira da Silva, Maria Eugênia Murta Lages,
Mauro Cavalcante Marques, Olavo Pereira da Silva e Rodrigo
Andrade. A eles, o nosso reconhecimento pela rica contribuição à
consolidação do IEPHA, que agrega tão intenso acervo, que inclui as
mais valiosas obras emanadas do cinzel do Aleijadinho, além do que
nos legou o ideário de Vila Rica.

E imperioso, neste momento, enumerar as principais obras
empreendidas pelo IEPHA nestes 30 anos de atividade. São elas:
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restauração da Igreja da Pampulha; restauração da Igreja Matriz de
Santana, em Congonhas; execução de obras na Estrada Real;
restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do
Mato Dentro; restauração da casa do Inconfidente Domingos de Abreu
Vieira e readequação da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa,
em Belo Horizonte, entre muitas outras obras e projetos executados,
em parceria ou não com outros órgãos do Estado e com a iniciativa
privada.

Essa diversificação nas áreas de intervenção do IEPHA permite-nos
inferir que a arte, a literatura e o manejo hábil das ciências políticas
são características peculiares do povo deste abençoado Estado de
Minas Gerais, pedaço do Brasil e coração da Pátria.

Da arte barroca ao espírito de liberdade e da literatura à política,
caminhamos todos pelas veredas e atalhos, movidos pelo sublime
ideal da preservação do nosso patrimônio, firme alicerce para a
edificação de um copo social menos desigual e mais fraterno.

Hoje, o nosso Estado é privilegiado com a existência de uma das
instituições que mais contribuem para o desenvolvimento cultural de
Minas Gerais, descortinando um horizonte ideal à construção de uma
consciência de respeito e de preservação da memória.

Através do seu trabalho, tradição e modernidade associam-se numa
síntese harmônica, produzindo, como resultado, uma melhor inserção
na dinâmica social, atentando sempre para aqueles valores
fundamentais que sustentam a dignidade da pessoa humana.

A instituição, que hoje se apresenta plenamente sintonizada com a
necessidade de constante renovação da ação preservacionista,
mantém intenso trabalho de pesquisa e de realização de projetos e de
programas que permitem a criação de importantes opções para
reabilitação do patrimônio cultural. Sob a direção competente do
arquiteto Flávio de Lemos Carsalade e sempre em parceria com o
nosso estimado e grande amigo Secretário da Cultura, Prof. Angelo
Oswaldo, a quem, mais uma vez, Minas, neste momento, presta as
suas homenagens pelos relevantes serviços prestados à sua gente, o
IEPHA tem sido, acima de tudo, a tônica principal para este
desenvolvimento que sempre estamos buscando, em comunhão com
os legítimos interesses do patrimônio histórico do nosso Estado.

Quero, em nome do povo mineiro, externar o nosso sincero
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reconhecimento ao IEPHA pelo muito que tem feito, salvaguardando
o nosso acervo cultural, associado ao sentimento de liberdade, cuja
preservação é o desafio de nossos dias, pois é ele o único meio legal
propício à vida e ao desenvolvimento do espírito.

Calcada no trabalho daqueles que constroem sua história, a
instituição trintenária continuará, certamente, fiel à missão de zelar
pelo acervo do patrimônio cultural do Estado, para orgulho de todo o
povo mineiro.

São essas as nossas considerações, razão maior de nosso
requerimento que motivou esta importante reunião para o povo
mineiro. A todos, os nossos agradecimentos.

Palavras do Secretário Angelo Oswaldo
Exmo. Sr. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que preside esta sessão

solene da Assembléia Legislativa, realizada a seu requerimento, para
que pudéssemos aqui, na Casa do povo mineiro, celebrar o 300
aniversário de criação do IEPHA-MG; demais companheiros da Mesa,
caro colega e amigo Presidente do IEPHA, arquiteto Flávio Carsalade;
representante do Corpo de Bombeiros, senhoras, senhores, cabe-me
agradecer, em nome do Governador do Estado e da Secretaria de
Estado da Cultura, este ato tão significativo da Assembléia ao destinar
uma sessão ao aniversário do IEPHA, transformando este momento
num alerta, num chamamento, numa convocação a todos os mineiros
e mineiras para que nos empenhemos ainda mais, para que
renovemos o nosso compromisso constitucional, para que
aprofundemos a nossa ação na defesa do patrimônio cultural de
Minas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, homem que se tem empenhado na
salvaguarda da herança histórica, artística e cultural do nosso Estado,
especialmente da região sul-mineira, sabe muito bem a importância
dessas matérias, porque nos tem dado uma colaboração especial,
seja como membro titular da representação da Assembléia no
Conselho do IEPHA, seja agora, como vice-representante, ao lado do
Deputado Alberto Pinto Coelho, nesta grande tarefa de somar
esforços. E é isso que estamos querendo aqui. Temos a certeza de
que a Assembléia enfatiza esse apelo para que façamos da
preservação do patrimônio o nosso comprometimento com a melhoria
da qualidade de vida, à luz da nossa pertinência a esta terra, a esta
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cultura de Minas Gerais, e com a linha cidadã de conduta do nosso
desempenho cívico e cultural, para que através dos nossos valores,
aqueles valores genuínos que nos identificam e que nos caracterizam,
possamos contribuir, ainda mais, para a construção de um Brasil justo
e democrático, o que, aliás, é a grande herança do patrimônio
imaterial do povo mineiro. Muito obrigado à Assembléia Legislativa.

O Dr. Flávio Carsalade falará em seguida, expressando não só
nossos sentimentos, mas também definindo e detalhando a política de
patrimônio cultural apresentada pelo Governo Itamar Franco, que tem
sido objeto do nosso empenho na busca de uma transformação
positiva e que tem feito do IEPHA um instrumento efetivo de parceria,
de incentivo e de apoio à política de patrimônio neste Estado. Muitas
pessoas perguntam quantas obras tem hoje o IEPHA. Sempre teve
meia dúzia de obras em curso, às quais sempre se devotou com muita
garra e muito carinho. Digo que, felizmente, nos últimos tempos, não
temos tido essa meia dúzia, mas temos tido uma ação como nunca se
viu no Estado, porque, desprendido do compromisso obreiro, com dois
ou três canteiros, o IEPHA pôde, finalmente, encontrar, nestes 30
anos, sua grande finalidade: ser um instituto de parceria, um local de
grande experiência de onde emanará a parceria tecnológica, cultural,
efetiva com os municípios, com as entidades, com os cidadãos, com a
sociedade, na realização de políticas públicas de patrimônio. Vejo um
momento extremamente positivo, em que não temos algumas obras a
mostrar, mas temos mais de 100 ou 200 ações nos mais diversos
municípios do Estado, com os conselhos municipais, com as Câmaras
Municipais, com as Prefeituras e suas secretarias das áreas da
educação, cultura e meio ambiente. O IEPHA é presença hoje
difundida em todo o Estado, porque temos visão comprometida com a
questão urbana. O maior patrimônio cultural que temos é a cidade. A
ela temos nos devotado, em qualquer uma das 853 cidades de Minas
Gerais e das milhares de áreas urbanas que se encontram no interior
desses municípios. A estes também temos devotado nossa atenção.
O IEP}-IA, no Governo Itamar Franco, está sob a lúcida e generosa
Presidência do arquiteto Flávio de Lemos Carsalade, que tão bem
compartilha com sua equipe notável um sentimento de contaminação,
de vontade de trabalhar nas questões patrimoniais. Tenho certeza de
que esse trabalho se concluirá de maneira positiva e marcante, como
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podemos avaliar agora neste momento de síntese sugerido pelo 300
aniversário da instituição. Muito obrigado à Assembléia Legislativa e
minhas congratulações a todos os companheiros que militam no
IEPHA-MG.

Palavras do Sr. Flávio de Lemos Carsalade
Exmos. Srs. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, representante do

Presidente da Assembléia e autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem e que, além dos nobres propósitos que têm
norteado sua ação nesta Casa, mostra também ser um homem de
compromisso (todas as demandas que o IEPHA apresentou foram
motivo de ação efetiva do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Conselheiro
do Conselho Curador do IEPHA); Secretário Angelo Oswaldo, talvez
uma das pessoas que mais entendem de cultura mineira e que alia a
esse profundo conhecimento um talento, uma objetividade
administrativa e uma dinâmica, que, às vezes, nos impulsiona com
muito mais força do que a que detemos; Celina Albano, querida
amiga, ex-Secretária da Cultura, quando teve a oportunidade de
mostrar todo o seu talento e a sua capacidade de realização; Jurandir
da Rosa, Prefeito de Munhoz, no Sul de Minas, onde o IEPHA tem
uma atuação muito efetiva e muito próxima; Ten.-Cel. Feliciano
Durães, representando o Corpo de Bombeiros, que tem sido um
parceiro importante do IEPHA no que diz respeito às ameaças de
incêndio e à sua prevenção, por meio de cursos e treinamentos que
temos feito em parceria com o órgão; Sérgio da Silva Abrahão,
companheiro de lutas pelos caminhos de Minas Gerais; limos. Srs.
João Ferreira Goulart; Pedro Gaeta, nosso Diretor de Proteção e
Memória; Dayse Lustosa, Diretora de Conservação e Restauro;
Patrícia Gomes, Diretora Administrativo-Financeira, com quem
dividimos a tarefa de coordenar o IEPHA; meus caros colegas,
senhoras e senhores; não preparei propriamente um discurso, mas
procurei fazer uma análise histórica da importância do IEPHA e
algumas reflexões que acredito serem importantes neste momento de
comemoração dos seus 30 anos.

Os 30 anos do IEPHA são poucos se comparados aos 300 anos de
história da civilização das Minas Gerais, mas foram decisivos para a
preservação de seu patrimônio histórico e sua memória. Através da
ação do IEPHA, muito se impediu da sua destruição, seja pela mão
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dos homens, seja pela ação do tempo. No entanto, ao refletirmos
sobre esses 30 anos, temos de fazê-lo de forma a celebrar a ação
passada, mas com os pés profundamente ancorados no tempo
presente e com os olhos perscrutando o futuro. Afinal, o tempo é
nossa matéria de trabalho, e, a cada época, a instituição tem uma
missão específica. Vamos, portanto, examinar essa missão em três
momentos.

Os primeiros tempos: buscava-se proteger e evitar a destruição
iminente de nossa herança histórica, missão que o IEPHA assumiu
com coragem e galhardia. Foram cerca de 300 tombamentos ao longo
de sua história, centenas de obras e um inventário riquíssimo dos
nossos bens culturais, sejam eles edifícios, bens móveis ou núcleos
históricos. Priorizaram-se, nesse primeiro momento, aquilo que Afonso
Ávila chamou de barroco estradeiro, e, a seguir, pouco a pouco,
outros municípios do Estado de Minas foram se incorporando a esse
acervo.

O IEPHA procurou pesquisar e compreender a formação da
civilização mineira, ela própria berço da Nação brasileira. E, assim, o
patrimônio cultural de Minas Gerais pode ser entendido por meio do
desenvolvimento histórico do Estado, marcado especialmente pelos
fatos expostos a seguir.

Ciclo do Ouro - A pesquisa do ouro empreendida pelas bandeiras
paulistas no final do século XVII no território mineiro gerou, no século
XVIII, sua exploração e um processo civilizatório marcado pela cultura
barroca e os valores a ela associados. Dessa maneira, a origem do
povo mineiro se liga a esses valores, criando uma forte relação de
identidade entre eles, a ponto de se representar o Estado e sua gente
pelos ícones e imagens ligados ao barroco. Dessa fonte brotou a
religiosidade mineira e sua forma peculiar de se manifestar. Daí,
também nasceram comportamentos, atitudes e posturas diante da
vida, que são associados por alguns à idéia de mineiridade.

O barroco marcou o momento original das Minas e aqui ganhou uma
importante especificidade. Embora a região estivesse inserida nos
intercâmbios culturais e na circulação de idéias da época, a distância
do litoral, o meio ambiente acidentado e muitas vezes hostil, a mão-
de-obra empregada na mineração, quase totalmente escrava, a
diversidade de origem dos imigrantes somam-se na construção de
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uma ordem manifesta. Os edifícios religiosos e residenciais
assumem características próprias, com uma criatividade que os
distingue claramente de seus precursores. Se não há uma arquitetura
ou uma música inteiramente mineira, há claramente uma
manifestação particular, com uma riqueza própria evidente.

A atuação do IEPHA se faz de forma complementar à do IPHAN. A
título de ilustração, podemos citar os tombamentos, bem como os
inventários e estudos, dos núcleos urbanos de São Thomé das Letras,
Catas Altas, Santa Luzia, Santa Bárbara (Distrito-Sede e Distrito de
Brumal), Distrito de Santa Rita Durão (em Mariana), além de diversos
edifícios na região do Jequitinhonha e do Norte de Minas (Igrejas
Matriz de Santa Cruz, Nossa Senhora do Rosário, Capela Bom Jesus
da Lapa, em Chapada do Norte; Igreja Matriz de São Francisco e
Capela de São Gonçalo, em Minas Novas; Igrejas Matriz de São
Francisco, de Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida e Capela do
Senhor dos Passos, em Conceição do Mato Dentro; Igreja Matriz de
Santana, em Congonhas do Norte, e Igreja Matriz de Santo Antônio,
em ltacambira).

A força do barroco mineiro fez com que Minas Gerais tivesse três
bens inscritos na UNESCO como Patrimônio da Humanidade: a
cidade de Ouro Preto, o conjunto do Santuário do Bom Jesus do
Matozinhos, em Congonhas, e, em 1999, a cidade de Diamantina. E
tão forte o impacto dessa herança colonial que, durante muito tempo,
as cidades mineiras que não a possuem acreditaram que o legado
material de sua própria história seria menor, atrasando o seu esforço
de preservação da memória local.

Ciclo do Café - Após o esgotamento das minas, a história do Estado
tem segunda marca importante, no que tange ao seu patrimônio
histórico, ligada ao ciclo do café, no século XIX e início do século XX,
atingindo principalmente a sua região Sul e a Zona da Mata. A partir
da lavoura do café, são erguidas diversas sedes de fazenda, e, ao
longo dos trilhos das ferrovias recém-implantadas, um rico acervo de
estações, galpões de serviços e edifícios auxiliares à atividade
ferroviária, que se estendem dessas regiões ao Noroeste de Minas,
chegando até Paracatu.

O desenvolvimento do ciclo cafeeiro marcou também a liderança dos
destinos da Nação através da chamada política do café com leite que
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fez alternarem paulistas e mineiros na Presidência da República,
gerando edifícios urbanos de importância, quer ligados à memória
dessas personalidades históricas, quer ligados ao surto de riqueza
pelos quais as cidades localizadas passaram, sendo dignas de nota
Viçosa e Juiz de Fora, entre outras.

Estâncias Hidrominerais - A riqueza mineral de Minas também se
encontrava em suas águas de propriedades terapêuticas e se aliou à
atividade hoteleira ligada ao jogo na criação dos complexos das
estâncias hidrominerais, na primeira metade do século XX. Assim, as
regiões do Sul de Minas e de Araxá - onde a COMIG fez importante
trabalho na restauração do Grande Hotel de Araxá - viram nascer um
rico patrimônio materializado em edifícios de caráter eclético,
equipamentos e mobiliário que, após a proibição do jogo, começaram
a sofrer os efeitos da decadência econômica, que, hoje, o Governo de
Minas, por meio de várias ações, procura atenuar.

A Nova Capital - Belo Horizonte - tem especial significação no
patrimônio recente do Estado não apenas por sua importância como
Capital, mas também pelo seu caráter de cidade moderna, ligada ao
positivismo científico com suas novas teorias urbanísticas e à
celebração da república e do desenvolvimento. Aqui o ecletismo
assume característica especial e os diferentes estilos da modernidade
(neogótico, neoplasticismo, "art-déco", modernismo, correntes pós-
modernas) encontram campo fértil para se desenvolver. A voracidade
autofágica da cidade, no entanto, fez com que grande parte desse rico
patrimônio fosse substituída, muitas vezes, por exemplares de pouca
ou nenhuma significação.

A Difusão do Modernismo - A industrialização de Minas Gerais,
iniciando o processo de crescente urbanização do Estado, ensejou o
aparecimento de novas cidades e, com essas, de novas tipologias
arquitetônicas. Os serviços urbanos, a difusão da indústria
cinematográfica, as novas opções de lazer e equipamentos urbanos
geraram exemplares de importância para a memória dos municípios
na forma de edifícios de estilos de concepção eclética e modernista,
muitos deles hoje infelizmente deformados ou destruídos. Sua
localização segue o rastro da riqueza e, novamente, se apresentam,
geograficamente, as regiões Centro e Sul do Estado, acompanhadas
pela Zona da Mata e algumas manifestações no Triângulo Mineiro.
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Importante destaque deve ser feito para a manifestação
modernista de Cataguases, tombada em nível Federal pelo seu
conjunto arquitetônico, representativo do estilo.

O agora como ação - No lEPRA, a tradição de trabalho permanece e
a instituição continua seus inventários, agora multiplicados pela lei do
ICMS, como continua seu trabalho de proteção, exemplificado pelos
tombamentos recentes do Cine Brasil e do Cassino de Lambari.
Também continua seu programa de obras e, para o ano de 2001,
estão em andamento diversos trabalhos, tais como a restauração do
Sobrado dos Quatro Cantos, em Tiradentes, e a restauração da antiga
sede do Banco Crédito Real, em Juiz de Fora, da Fazenda da
Jaguara, entre outros.

Mas o momento presente nos impõe ainda outras tarefas, a par da
proteção e das obras. O momento nos faz voltar os olhos do passado
também para o presente e para o futuro. Há alguns anos, quando o
imaginário popular fantasiava o futuro, este o via como uma cena
onde a sociedade tecnológica prevalecia sobre tudo, quase como se o
homem prescindisse do seu meio físico para viver. As casas dos
desenhos animados, por exemplo, nem tocavam o solo, e as estórias
se animavam no espaço, antes lugar da vacuidade do que o céu
concreto. Era assim a atitude do homem moderno, com sua sanha
positivista, pronta para mudar o mundo para melhor.

Se a natureza não lhe satisfazia, que fosse domesticada; se a
história não amparava seus desejos, que fosse negada; se as culturas
não se espelhassem no modelo dominante, que fossem "educadas" e
substituídas. Com o passar dos anos, o homem aprendeu, a duras
penas, que sua ação sobre o mundo e as coisas tinha seus limites
éticos e até mesmo de sobrevivência, ao mesmo tempo em que
recuperou o sabor pela terra, pela diversidade e pelo legado de tantas
gerações. Aprendeu que a natureza não era fonte inesgotável de
energia, que a injustiça social ameaçava os próprios grupos
dominantes que se julgavam inatingíveis, que a memória era
importante na construção de sua própria identidade. Curiosamente,
aprendeu que era economicamente mais eficiente produzir em
harmonia com o meio ambiente e com o tempo, com fontes
energéticas limpas e renováveis, reaproveitando estruturas
preexistentes, incorporando à sua riqueza o resultado do trabalho das
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gerações que o precederam. Do ponto de vista ético, o homem
aprendeu que sua manipulação sobre as coisas do mundo tem seus
limites e que nossos filhos têm o direito de receber um planeta e uma
história ainda vivos e ainda saudáveis.

As cidades, talvez pelo predomínio da paisagem construída, podem
sugerir uma "artificialidade" que as distingue da natureza a ser
preservada e foi tratada, neste último século, como local privilegiado
de trocas econômicas e como espaço de lucro por excelência,
gerando conflitos constantes entre as sociedades e esses interesses.

Com uma atitude ultrapassada, grande parte das cidades ainda não
incorporou os conceitos de desenvolvimento sustentado em seu corpo
físico, como se, da qualidade de seu espaço e das suas relações
intrínsecas, não dependesse a vida de todos os seus agentes. Dois
entendimentos importantes emergem, então, no cenário
contemporâneo, nascidos da consciência ecológica e que, com toda a
certeza, aplicam-se também ao artefato humano: a transformação e a
capacidade de absorção dessa transformação.

O primeiro ponto parte da consciência da impermanência: vivemos
em um mundo dinâmico e que muda a cada instante. Não adianta,
portanto, querer deter o carro da história ou o curso da vida, mas
podemos lidar com esta mudança de diversas maneiras. Piaget dizia
que o desenvolvimento do 'eu", objeto da educação, não se realizava
no fortalecimento do ego auto-referente, mas na sua relativização com
os outros, ciente do seu potencial, mas em profunda interação com a
sociedade onde se insere.

De forma similar, podemos lidar com a transformação de maneira a
negar o tecido preexistente ou utilizá-lo de forma respeitosa,
aproveitando inclusive as suas potencialidades e o investimento nele
incorporado quer pela natureza, quer pela ação de sucessivas
gerações.

Se, por um lado, não podemos evitar que o mundo se transforme,
por outro, podemos realizar essas transformações de forma
harmônica e respeitosa. Esse é um grande desafio que a
contemporaneidade nos propõe: conciliar novas demandas com a
história e a natureza. As respostas a essa questão têm mostrado, no
entanto, que essa é uma decisão mais inteligente, paradoxalmente
mais barata - do ponto de vista do investimento e manutenção - e
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mais rica - do ponto de vista de seus resultados e eficiência.
O segundo ponto diz respeito à capacidade de um meio físico

absorver os impactos dessas transformações. Há um limite até o qual
esse meio físico pode resistir sem esgarçar a sua tessitura social, sem
deteriorar seu corpo físico, sem matar sua história ou seu legado de
natureza. A cidade se comporta como um corpo vivo: precisa se
sustentar e produz dejetos, além de um intenso metabolismo interno.
Seus conjuntos históricos, seus monumentos, não apenas qualificam
e diferenciam o "continuum" urbano, como garantem à população o
senso de cidadania e continuidade histórica; se destruidos,
empobrecem a cidade, e esvanecem-se os laços da comunidade.

Seus recursos naturais são também capazes de absorver alterações
até um certo limite, sob pena da ação predatória reverter em forma de
poluição, enchentes e outras mazelas. A ação transformadora do
homem é bem-vinda, quando parceira da natureza e da história. E a
marca da nossa geração no fluxo da vida, tão legítima quanto as dos
que nos antecederam; apenas deve ser feita com muito mais cautela,
pois, se nunca tivemos tanto poder de destruição, também nunca
tivemos tanta experiência acumulada e consciência das nossas
atitudes. Preservar não é, portanto, congelar ou ser reacionário. Um
desenvolvimento econômico que se estabeleça sobre esses
fundamentos da preservação é uma atitude inteligente e eficiente, que
aponta para um comportamento ético mais sólido, inclusive nas
relações comerciais que estabelece.

E o reforço desses ideais ligados à ética e à valorização da própria
história que aponta para um conceito ampliado de herança histórica.
Assim, para que as ações de conservação possam ser equacionadas
de maneira plena, torna-se importante relacioná-las a esse conceito
maior de patrimônio histórico, que não se restringe, como supõe o
senso comum, apenas ao bem imóvel isolado, ligado à excelência
estilística e ao poder civil ou eclesiástico.

A compreensão contemporânea do patrimônio deixou de se ater às
qualidades estéticas do bem em si, ampliando-se ao cotidiano da vida,
no exercício da cultura e no desenvolvimento socioeconômico das
comunidades, sendo um dos importantes responsáveis pela sua
identidade e pela sua qualidade de vida.

Se a questão do desenvolvimento da sociedade é interesse de toda
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a população - incluindo aí os diversos grupos e interesses
econômicos -, e se a noção de Estado paternalista e centralizador é
substituída pela formas democráticas de co-gestão e incentivo à
participação cidadã, o estatuto das relações entre poder público e
sociedade é transformado, deixando de ser uma relação autoritária,
para ser companheira; deixando de ser unilateral, para ser parceira. A
relação deixa de ser competitiva e excludente, para ser ética, solidária
e inclusiva.

Assim, redimensionadas e redirecionadas, passam a ser outras as
posturas que impulsionam as ações da população e do Estado. Ao
Estado cabe, além do investimento direto - obviamente, não universal,
por seus limites orçamentários e éticos -, a criação de políticas
públicas que incentivem a mobilização social e o interesse
participativo; a definição de limites integrada à orientação da aplicação
de recursos privados, que tenham inclusive a capacidade de gerar
benefícios públicos; a articulação dos parceiros, além da criação de
programas com finalidades claras e pragmaticamente formuladas.
Quando essas iniciativas são sucessos, todos lucram: as cidades
ganham em qualidade de vida; grandes trechos urbanos degradados
são requalificados; garante-se o senso da cidadania e história;
estimula-se o turismo; reafirma-se o desenvolvimento sustentável,
entre tantos outros benefícios.

Se a participação de cada um é importante, é também importante a
consciência do retorno para cada um dos benefícios alcançados.
Certamente, muito do sucesso dessas ações vai depender do
processo de educação da sociedade e de sua conscientização, coisas
que são facilitadas pedagogicamente, se o processo educacional se
faz por cooperação, e não por coação, ainda segundo os termos de
Piaget.

A ação da sociedade civil também pode ter outro foco propulsionada
pelos fundamentos ligados às ações de preservação. Inicialmente
deve ser recuperado o entendimento de que a construção de uma
nação e o uso das coisas públicas são responsabilidade coletiva; são
um bem a ser compartilhado e cuidado também por todos. A medida
que o patrimônio se referencia no homem, na sua cultura, história e
valores, este passa a ser o eixo do processo de desenvolvimento, se
contrapondo, portanto, à tecnocracia ou à perversidade do livre
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mercado. A idéia de que para gerar o lucro não importam os meios
ou os seus impactos sociais deve ser substituída pela idéia de que é
de interesse comum uma sociedade mais equilibrada e mais rica
como um todo. A sociedade não pode cruzar os braços e deixar para
o Estado a construção da nação, a defesa de seus interesses e seu
desenvolvimento.

Cada segmento e cada indivíduo têm que se considerar parte do
processo de desenvolvimento. Cabe à sociedade civil entender que é
a soma do trabalho de cada um que define padrões de
desenvolvimento.

Ao proprietário de bem protegido pelo patrimônio cabe zelar pelo
seu imóvel. Afinal, dele usufrui obtendo moradia e renda, e muitas
vezes não há recursos do Estado (que são de toda a população, diga-
se de passagem) para investir no socorro de bens particulares e, ao
mesmo tempo, investir nos bens públicos e em toda a gama de
necessidades da população. Como não existe tanta disponibilidade de
recursos, seria de interesse da comunidade deixar ir embora sua
história e sua memória? A sociedade civil organizada cabe lutar pelos
interesses maiores e comuns da comunidade, dentro do entendimento
de uma ética coletiva e de ações de solidariedade. As forças
econômicas cabe participar, através de zelo e investimento, do bem
que é de todos, revertendo à comunidade parte dos lucros que lhes
foram concedidos pela própria comunidade: é o conceito de empresa
cidadã, hoje tão caro às empresas que têm consciência de sua
inserção no lugar e na história.

Se considerarmos que o patrimônio cultural materializa os laços que
unem histórica e geograficamente um povo, passa a ser clara a sua
importância como instrumento de cidadania e inclusão social, com
desdobramentos óbvios na qualidade de vida e na auto-estima das
populações.

A partir desse senso comum, são gerados sentimentos nobres de
solidariedade e compromisso, além de uma postura crítica a respeito
do poder econômico especulativo, o que leva a uma opção por formas
de desenvolvimento sustentado, lastreadas por uma ética nas
relações, inclusive comerciais, se contrapondo à postura "laissez-faire"
neo-liberal.

O conceito social do patrimônio cultural deve ser entendido,
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portanto, de forma ampla, sob a égide da corresponsabilidade entre
Governo, nos seus três níveis, e população. Se, por um lado, o
Governo tem obrigações constitucionais de proteção desse
patrimônio, este é objeto de fruição e instrumento de cidadania para
toda a população, cabendo a ela, portanto, importante participação na
sua defesa. No entanto, apesar do quadro já explicitado de ausência
de recursos para atender a todos os casos e dá grande demanda no
setor, o Governo não pode entregar esse patrimônio à sua própria
sorte ou repassar exclusivamente aos municípios ou às comunidades
a tarefa de zelar por ele.

E por isso que a guarda desse patrimônio é tarefa importante do
Estado, em , todos os seus níveis, como, de resto, também da
sociedade. E tarefa cooperativa e solidária, o que nunca significa a
abdicação do papel supervisor do poder público, que deve ter
consciência do papel de administrador de um tesouro público que, por
suas características, é aberto à interação de todo o povo.

E sob essa ótica que se colocam as recentes preocupações com as
notícias de municipalização da tutela do patrimônio nacional que o
Governo FHC estaria propondo, pois, sob a aparente capa de
democratização dos bens, estaríamos expondo obras de
incomensurável valor a Prefeituras muitas vezes pouco aparelhadas
para sua conservação ou mesmo frágeis a pressões destruidoras
locais. O entendimento da hierarquia de classificação dos patrimônios
internacional, nacional, estadual e local, com as suas respectivas
responsabilidades, tem garantido sua sobrevivência e não deve ser
descartado por visão de custo-benefício de cunho eminentemente
econômico.

O futuro como preservação - As grandes questões contemporâneas
delineiam as perspectivas da preservação para este novo milênio,
calcadas na proteção tradicional, mas incorporando os seus novos
desafios. Da mesma forma que a sociedade começou a se preocupar
com o meio ambiente e com a noção de desenvolvimento sustentável,
sensibilizou-se para as questões de memória e identidade que o
patrimônio cultural traz com sua permanência, e, assim, diversas
localidades começaram a pressionar o Governo e forças econômicas
para a manutenção de seus exemplares históricos e artísticos
importantes.
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Belo Horizonte cria seu Conselho Deliberativo de Patrimônio
Histórico no final da década de oitenta, e em diversos municípios
começam a aparecer iniciativas de preservação. As políticas de
patrimônio passam a valorizar as iniciativas municipais e locais e até
mesmo a estimulá-las. Impulso grande nesse sentido é dado pela Lei
n° 12.040, de 28/12195, que inclui o quesito "patrimônio cultural" nos
critérios para repasse da parcela do ICMS devida aos municípios. O
conjunto dessas circunstâncias fez com que o número de imóveis
tombados no município saltasse de um número próximo de uma
dezena em 1996 para cerca de 1.100 no ano de 1999, envolvendo
250 dos 853 municípios do Estado, além de 164 conselhos
funcionando no exercício de 1998 e 1999.

Geograficamente, o mapa do patrimônio, em nível municipal,
desloca-se para o vale do Jequitinhonha, que, em peso, começa a se
preocupar com seu patrimônio cultural, seguido pelo Triângulo
Mineiro, além de ocorrências no Centro, no Sul e na Zona da Mata.

A idéia de proteção ambiental aliada à força simbólica da paisagem
e às ameaças causadas pelas atividades mineradoras e usinas
hidrelétricas vem ganhando impulso e se fará bastante presente nos
anos que se seguem.

Exemplo claro disso é o nosso rio São Francisco, não só pelo
patrimônio que se encontra ao longo dele, mas também pela sua
importância como disseminador da cultura, o que faz com que se
pense em sua candidatura ao título de Patrimônio Cultural da
Humanidade. Embora esse rio tenha ensejado o surgimento de
edifícios e núcleos históricos de importância no Norte do Estado,
também aqui são poucos os elementos protegidos, registrando antes
menor abrangência de tombamentos federais e estaduais na região do
que a inexistência de exemplares de valor. A recente pressão contra o
meio ambiente fez com que os conjuntos paisagísticos fossem
reincorporados às iniciativas de proteção ao patrimônio, sendo estas
dispersas pelo Estado, sem caracterizar nichos geográficos, mas
apontando especialmente para locais sujeitos a mineração e represas.
Com um rico patrimônio natural também na região das grutas, com
ocorrências arqueológicas e paleontológicas importantes, a proteção
desses bens ainda tem muito a avançar, apesar dos esforços recentes
do Governo Itamar Franco.
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Ancorados pela força da identidade cultural e como trincheira
contra a globalização descaracterizadora surgem os movimentos pela
preservação de nosso patrimônio imaterial ou intangível.

Aqui se encontram manifestações de natureza imaterial que
constituem importantes referências culturais e relacionam-se à
identidade, à maneira e à ação dos grupos sociais. Incluem-se nesse
conceito as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver,
considerando: os saberes, as celebrações, as formas de expressão e
os lugares. O acervo de Minas Gerais, nessa forma de patrimônio, é
dos mais ricos do mundo e, se guarda a resistência contra a
dominação cultural trazida pelo capitalismo mundial, também pode
ajudar a proteger e a estimular as pequenas formas de produção e as
nossas "especiarias" traduzidas pelo queijo do Serro ou pelo
artesanato do Jequitinhonha.

Através da preocupação da sociedade contemporânea com a
preservação e com o desenvolvimento sustentado, associada às
novas políticas públicas de valorização, proteção e sustentação do
patrimônio cultural, a tendência é de crescimento geométrico de bens
protegidos nos próximos anos. Esse crescimento deve ocorrer não
apenas no número de bens protegidos, mas também na quantidade
de municípios que se preocupam com a questão. Passado um
primeiro período de alguns anos em que as sociedades tentarão
recuperar o tempo perdido, a tendência é a estabilização de um
número de bens protegidos em todo o Estado e também de uma
homogeneização geográfica, especialmente no que tange a bens
imóveis e móveis. Deverão ganhar alento alguns aspectos na
proteção do patrimônio:

- a substituição gradativa do instrumento do tombamento por outras
formas de proteção, tais como inventários, conservação voluntária -
estimulada por mecanismos compensatórios e incentivos fiscais -,
legislações urbanísticas e revitalização de conjuntos urbanos e
núcleos históricos; a valorização de outros tipos de bens ligados à
memória coletiva tais como conjuntos paisagísticos, sítios
arqueológicos e bens imateriais; a preocupação com outras linhas de
pesquisa e proteção ligadas especialmente às diferentes etnias
brasileiras - hoje com pouca atenção -, tais como as tribos indígenas e
as manifestações da raça negra consubstanciadas, por exemplo, nos
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quilombos. Deverão também ter destaque as ações históricas
ligadas a segmentos sociais; não apenas aqueles ligados ao poder ou
aos grandes ícones da história, mas que exerceram seu papel nas
lutas sociais ou de minorias, tais como operários, camadas sociais
menos favorecidas ou imigrantes.

Essa evolução do conceito de patrimônio é a que prepara, portanto,
a nossa tarefa futura de preservação. Essa tarefa pressupõe quatro
ações básicas: em primeiro lugar, há que se inserir o patrimônio
histórico no desenvolvimento econômico social do Estado, através do
seu potencial turístico e de lazer, mas também como amplo mercado
para a construção civil e serviços e mesmo como requalificação de
segmentos urbanos degradados. Afinal, o Patrimônio Histórico é o
lugar do cotidiano e deve ser incorporado ao dia-a-dia da cidade,
substituindo a idéia ultrapassada de museu como santuário, onde só
se vai aos fins de semana para ver como viviam nossos avós. Para
tanto, estamos desenvolvendo pesquisas e projetos para a Estrada
Real, convênios diversos com segmentos de desenvolvimento
econômico como o INDI e a FIEMG, por exemplo, estudos técnicos e
gestões para requalificação da área da Casa do Conde de Santa
Marinha, estudos de linhas de crédito com CEF, BNDES e BDMG,
projetos de recuperação de trechos urbanos como a Praça da Sé de
Mariana e o núcleo histórico de Oliveira, incremento da estratégia de
captação de recursos junto às leis de incentivo.

Em segundo lugar, a garantia da sustentabilidade passa pela
atualização da base legal, através de incentivo e assistência técnica
aos planos diretores e demais legislações urbanísticas, proteção e
gestão de conjuntos urbanos, aprimoramento das leis federais,
estaduais e municipais na área do Patrimônio Cultural, monitoramento
da Lei de Redistribuição do ICMS. Aqui cabe uma ação objetiva e
concreta do Legislativo Estadual que pode se consubstanciar em
ações tais como o aprimoramento das fontes de recurso para o
FUNPAT, criado pela Lei n° 13.464; o aumento dos limites das
renúncias fiscais do ICMS no âmbito de recuperação do Patrimônio
Cultural, relativo à Lei Estadual de Incentivo à Cultura; a proposição
de penalidades aos municípios que não cumpram, em prazo
determinado, a exigência constitucional reforçada pelo Estatuto da
Cidade de elaboração de seus planos diretores; o estímulo ao uso
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institucional de imóveis históricos através da instalação de
equipamentos públicos nesses imóveis sempre que possível; a
agilização da aprovação do Fundo Estadual para os Interesses
Difusos Lesados, em tramitação nesta casa; a isenção do Imposto de
Transferência por "causa mortis" aos proprietários de bens tombados;
regulamentação das outras medidas de proteção de bens culturais
previstas pelo art. 209 da Constituição Estadual; auxílio na efetiva
regulamentação dos tombamentos propostos pela Constituição
Estadual.

Como terceira ação, parte-se do pressuposto de que não existe
sustentabil idade se não há um trabalho constante de conservação
preventiva.

Assim, quanto à segurança contra roubos, criamos, em conjunto
com a Secretaria de Segurança Pública, a Delegacia para Crimes
contra o Patrimônio Histórico e instalamos e mantemos uma
importante rede de alarmes, proteção contra incêndio - através do
trabalho conjunto do IEPHA com o Corpo de Bombeiros -,
manutenção adequada do acervo histórico, que procuramos conseguir
através de cursos e treinamentos diversos, seja junto ao clero - em
convênio com a PUC-Minas - ou através do FAT.

Como quarta ação, a sustentabil idade passa pela educação
patrimonial através da formação de consciência da importância da
história e da herança que recebemos consubstanciada nos bens
histórico-culturais, treinamento dos agentes do patrimônio histórico
nas mais diversas áreas, pesquisa tecnológica de ponto sobre o tema,
inserção do conteúdo "patrimônio histórico" de forma transversal na
rede formal de ensino do Estado.

O patrimônio histórico e artístico de um povo é, pois, mais do que
um conjunto de antigüidades ou mera coleção de curiosidades que a
corrente do tempo foi largando pela vida. Ele é responsável pela
continuidade histórica de uma comunidade que se reconhece como tal
e corporifica seus ideais e valores, transcendendo as gerações.

Dessa forma, incita ao patriotismo e à ética, convida ao saber e à
reverência. Em face de seu caráter de participante cotidiano da vida
das pessoas, os elementos do patrimônio talvez sejam, ao lado da
música popular, os bens culturais mais disponíveis à fruição da
população. São os ícones que personalizam as cidades, são os
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pontos referenciais nos percursos do dia-a-dia. São, portanto,
importantes vetores de coesão social, de orientação e identidade, sem
os quais a estabilidade psíquica e os valores existenciais de cada um
não seriam exercidos. Por isso a sociedade se mobiliza tanto em torno
do patrimônio e com ele se sensibiliza. Lembramos aqui o doloroso
incidente com a Igreja do Carmo em Mariana, que mostrou com
clareza esse fato. Lembro que, na reunião prontamente convocada
pelo Secretário Angelo Oswaldo, na Câmara Municipal da cidade, a
comunidade inteira - políticos, clero, agentes culturais, ambientalistas,
empresários, trabalhadores, enfim, representantes de todos os
segmentos e classes sociais - reuniu-se, e, junto aos gestos de
solidariedade, o que se viu foi um intenso revigoramento dos liames
sutis que unem as pessoas em torno de sua cidadania e de sua
"pertencência" a um lugar histórico, como elos que vão
necessariamente se agregando com o passar do tempo. O que se viu
nos esforços de reconstrução do templo foi também o resgate do
desejo nobre de transcendência, o mesmo que amalgamou a
comunidade na sua construção há dois séculos.

E na defesa dessa herança e desses valores que se exerce o papel
nobre do IEPHA. Minas Gerais, no Governo Itamar Franco e com a
liderança segura, objetiva e sensível do Secretário Angelo Oswaldo
Araújo Santos, possui, hoje, uma política de patrimônio exemplar e
reconhecida em todo o território nacional. A eles, nosso
reconhecimento e nosso preito de gratidão.

Como palavras finais, gostaria de fazer uma dupla dedicação dos
méritos desta cerimônia. As diversas gerações de funcionários do
IEPHA que diuturnamente lutam pela manutenção da identidade e da
história de Minas, em uma luta árdua, na qual os recursos são sempre
menores que a demanda. Pelo seu trabalho, aqui, na nossa
instituição, praticam-se, todos os dias, o respeito e a solidariedade. Ao
povo mineiro que, nos conselhos municipais de cultura espalhados por
todo o Estado e nas ruas de cada uma das suas cidades, segura com
os braços e os corações, de forma comprometida e generosa, a
defesa de seus bens mais preciosos. Ambos os grupos sabem que um
povo só é verdadeiramente livre e constrói-se como nação se essa
construção é baseada em uma identidade cultural forte. Sabem que a
defesa de seus valores culturais e de sua identidade é exercício
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salutar de cidadania, é respeito aos nossos antepassados e a mais
sólida herança que deixamos para nossos filhos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr.

Flávio de Lemos Carsalade uma placa alusiva a esta homenagem,
com os seguintes dizeres: "Resgatar o passado, construir o presente,
projetar o futuro. Essas são as etapas do grande e meritório trabalho
desenvolvido pelo IEPHA-MG, que registra, conserva, restaura,
preserva e protege o rico acervo do patrimônio cultural do nosso
Estado. Ao IEPHA, a homenagem do Poder Legislativo Estadual pela
passagem dos seus 30 anos de fundação. Belo Horizonte, 28 de
setembro de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.".

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 2/10/2001,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia
3110/2001.). Levanta-se a reunião.

ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°51/2001
As dez horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro de dois mil

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto
Bejani, Antônio Carlos Andrada e Cristiano Canêdo, membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Agostinho
Silveira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto
Bejani, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer do relator e passa a palavra
ao Deputado Antônio Carlos Andrada, relator da Comissão, para que
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proceda à leitura de seu parecer. Em seguida, o Deputado Antônio
Carlos Andrada apresenta requerimento em que solicita prazo
regimental para conclusão de seu parecer. Ato contínuo, a
Presidência concede ao relator o referido prazo. 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, 2 de outubro de 2001.
Ambrósio Pinto, Presidente - Antônio Carlos Andrade - Bené

Guedes.
ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende, Elbe Brandão, Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana e
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Encontram-
se presentes, também, os Deputados Dimas Rodrigues, Carlos
Pimenta, Maria José Haueisen, Eduardo Hermeto, Márcio Kangussu,
Gil Pereira e Marco Régis. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a discutir sobre a questão das 47
comunidades atingidas pela construção da Usina Hidrelétrica de ]rapé,
no vale do Jequitinhonha, e procede à leitura da seguinte
correspondência recebida: cartas dos detentos Francisco Procópio
Gomes, de Itabira, e Cláudio Batista Rosa, de Patos de Minas,
pedindo providências desta Comissão; ofício do Secretário de Estado
da Segurança Pública, em que justifica a ausência do Corregedor-
Geral de Polícia a audiência pública desta Comissão; ofício da
assessora de relações públicas do Hospital da Baleia, em que presta
esclarecimentos a esta Comissão, atendendo ao Requerimento n°
2.295/2001; ofício da Superintendente da Superintendência de
Atendimento e Reeducação do Menor Infrator - SAREMI -, da
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, em que
presta informações, atendendo ao Requerimento n° 2.470/2001, sobre
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vaga para internação de adolescentes; ofício do Sindicato dos
Produtores Rurais de Araçuaí, em que externam total apoio à
construção da barragem de rapé; ofício do Presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA -, em
que encaminha a Carta de Montes Claros, fruto de audiência pública
realizada na Câmara Municipal de Montes Claros para debater a
situação da criança e do adolescente no município, a qual contou com
a participação da Deputada Elbe Brandão; carta da Presidente da
União Colegial de Minas Gerais; ofício do Presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana -
SEC -, em que encaminha propaganda mostrando as realizações do
sindicato; oficio do Promotor de Justiça de Mutum, encaminhando
cópia do ofício enviado ao Ministro da Justiça acerca de informações
sobre o Programa de Proteção às Testemunhas; convite do
Movimento Nacional de Direitos Humanos para a 32 Assembléia
Ordinária Geral, nos dias 1°, 2, 3 e 4 de novembro, em Poços de
Caldas. A seguir, submetido a discussão e votação, o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.604/2001, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, é aprovado. Submetidos a votação, os Requerimentos
n os 2.541 e 2.560/2001 são aprovados. Nesse momento, o Deputado
Edson Rezende convida a compor a mesa o Dr. Afrânio Nárdy,
representando o Procurador-Chefe da Procuradoria da República em
Minas Gerais; o Dr. Ronaldo de Oliveira Martins, representando o
Presidente da CEMIG; os Srs. Marcelo Rezende de Souza, do
Instituto de Terras de Minas Gerais - ITER -; Murilo da Costa Santos,
representando o Presidente da Fundação Cultural Palmares; José
Francisco da Cruz, da Associação dos Atingidos pela Barragem de
lrapé, e Maria de Lourdes Borges, da Associação Remanescente de
Quilombo Boa Sorte. A seguir, na fase de apreciação de matérias da
Comissão, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Edson Rezende, solicitando sejam realizadas audiências públicas na
Escola Estadual Governador Milton Campos e para discutir as
circunstâncias da prisão do jornalista José Geraldo Rodrigues, de
Itabira; dos Deputados Edson Rezende e Durval Angelo, pedindo seja
oficiado às autoridades que mencionam, encaminhando cópias das
notas taquigráficas da reunião desta Comissão no dia 11/9/2001; do
Deputado Carlos Pimenta, pleiteando que esta Comissão institua um
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contínuo acompanhamento dos atingidos pela implantação da Usina
Hidrelétrica de lrapé e se coloque como mediadora dos acordos feitos
com o Governo do Estado, por meio da CEMIG; do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, pedindo seja realizada audiência pública para discutir
o Projeto de Lei n° 1.63712001; da Deputada Elbe Brandão, solicitando
seja realizada audiência pública na cidade de Janaúba, para discutir
os problemas relativos à segurança pública que ameaçam a
população da região. O Presidente tece suas considerações iniciais,
como autor do requerimento que motivou a realização desta audiência
pública e passa a palavra aos componentes da Mesa, para sua
exposição. A seguir, inicia-se a fase de debates, com a participação
de todos os presentes, 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, 24 de setembro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo.	 -

ATA DA 41 a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
DIREITOS HUMANOS

Às dezesseis horas do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende, Elbe Brandão, Durval Angelo e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a
grave denúncia trazida a esta Comissão por alunos da UFMG, de
agressões praticadas por policiais militares, as quais resultaram em
ferimentos em cidadãos indefesos, durante a manifestação de apoio
dos estudantes ao movimento reivindicatório dos servidores daquela
Universidade, no dia 28/8/2001. Na fase de apreciação de matérias da
Comissão, são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado
Edson Rezende, solicitando seja realizada audiência pública desta
Comissão, com os convidados que menciona, para discutir a conduta
da PM frente às manifestações populares; da Deputada Elbe Brandão,
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pedindo sejam convidados, em caráter de urgência, os Secretários
de Estado da Segurança Pública e de Recursos Humanos e
Administração para apresentarem a relação dos prédios públicos que
poderiam, mediante adaptação, abrigar o excesso de presos
existentes nas delegacias. A seguir, convida a tomar assento à mesa
o Ten.-Cel. Musso José Veloso, Comandante do Batalhão de Polícia
para Eventos e representante do Comandante-Geral da PMMG; os
Srs. Ronan Araújo Gontijo, Coordenador de Assuntos Comunitários da
UFMG e representante do Reitor daquela Universidade; Cristiano
Scarpelli Aguiar Pacheco, Presidente do Diretório Central dos
Estudantes; José Carlos Oliveira Marques, Coordenador-Geral do
Sind-IFES; Jorge Augusto Roque Souza e Roberto Mallcher Kaanitz
Júnior, representantes dos estudantes agredidos, e o Prof. Fernando
Massote. O Deputado Edson Rezende tece suas considerações
iniciais, como autor do requerimento que deu origem a esta audiência
pública e passa a palavra aos membros da Mesa, para sua exposição,
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, 26 de setembro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Angelo -

Luiz Tadeu Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.64912001
Comissão de Saúde

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

visa declarar de utilidade pública a Associação de Amparo Materno-
Infantil Rosa Haddad, com sede no Município de Lavras.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação
A Associação de Amparo Materno-Infantil Rosa Haddad é uma

organização não-governamental, sem fins lucrativos, de natureza
assistencial, criada para atender a gestantes e crianças necessitadas
e que atua na área de saúde desde 30/6/95, data de sua fundação.

Atualmente, realiza um trabalho praticado por profissionais
qualificados, num total de 1.700 atendimentos ao mês, distribuídos
entre serviços médicos, laboratoriais, fisioterapêuticos, preventivos de
câncer ginecológico, odontológicos, psicológicos, de orientação
nutricional, ultra-sonografia, mamografia, raios X, cauterização e
distribuição de medicamentos.

Procura, dessa maneira, levar benefícios aos menos favorecidos
com campanhas assistenciais, educativas e preventivas, num
exercício de cidadania que cuida do bem mais precioso - a saúde.

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

1.64912001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Elaine Matozinhos, relatora.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 51/2001

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros desta Casa e tendo como primeiro
signatário o Deputado Agostinho Silveira, a proposição em análise
altera o inciso II do art. 168 da Constituição do Estado.

Publicada a matéria no "Diário do Legislativo" de 10/3/2001, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão Especial para receber
parecer, nos termos do art. 111, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O inciso II do art. 168 da Constituição do Estado prevê, para a

alteração de topônimo municipal, a obrigatoriedade de aprovação da
população interessada, em plebiscito, com manifestação favorável de,
no mínimo, metade dos respectivos eleitores.

A justificação da proposta ora analisada fala da necessidade de
adequação do mencionado dispositivo à Lei Federal n° 9.709, de
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1998, a qual, em seu art. 10, dispõe que o plebiscito ou o referendo
será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples.

Em primeiro lugar, discordamos quanto à aplicação da mencionada
lei federal no âmbito do Estado membro. Aliás, esse assunto já foi
objeto de análise nesta Casa, pela Comissão de Constituição e
Justiça, por ocasião da tramitação do Projeto de Lei n° 1.371/2001,
que regulamenta a realização de plebiscitos e referendos em Minas
Gerais.

Vale transcrever aqui trecho bastante elucidativo do parecer da
citada Comissão: 'Por oportuno, cumpre consignar que a matéria não
se encontra entre aquelas de iniciativa privativa da União, sendo o
Estado competente para legislar sobre o assunto. De fato, a dúvida
surge em torno de a questão ser ou não matéria eleitoral, que é de
competência privativa da União. Entendemos que não. Referendo e
plebiscito são direitos políticos que podem ser adotados por todos os
entes federativos da maneira como lhes convier. O Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil, na justificação do Projeto de Lei
do Senado n° 5, de 1991, que deu origem à Lei Federal n° 9.709, de
1998 (DCN, seção II, fevereiro de 1991, pp. 435 a 440), afirma que 'o
melhor entendimento, dentro da nova organização federativa em que
os Estados recebem maior autonomia e competência [ ... ] deve ser
aquele de que cada ente da Federação legislará em seu âmbito para
regular o uso dos institutos referidos. Não poderá deixar de fazê-lo ou
de prevê-los em seu sistema constitucional e legal. Constituem eles
princípios fundamentais da nova ordem constitucional. As
Constituições Estaduais, as Leis Orgânicas dos Municípios e do
Distrito Federal, ou legislação específica em cada uma destas
unidades federadas, devem regular a utilização do plebiscito, do
referendo e da iniciativa popular, com atenção apenas às regras que
já sejam fixadas no texto constitucional federal'.".

Assim sendo, não há que se falar em adequação à lei federal, e já
se encontra em fase final de tramitação o projeto de lei que
regulamentará a matéria em Minas Gerais. Não obstante, nada
impede que o legislador constituinte fixe quórum específico para
aprovação de determinada questão em plebiscito ou referendo.

No caso de alteração de topónimo municipal, o quórum atualmente
previsto parece-nos, de fato, difícil de ser atingido, mormente em

5s
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consulta popular não revestida de caráter obrigatório. Julgamos que
a aprovação por mais da metade dos votos, associada à exigência de
comparecimento de mais da metade dos eleitores inscritos, é
suficiente para que se possa aferir a decisão dos munícipes.

Outra questão relacionada à alteração de topônimo municipal que
merece a nossa atenção diz respeito aos procedimentos a serem
adotados. Pela ordem constitucional vigente, o primeiro passo é uma
resolução da Câmara Municipal aprovada por, no mínimo, 2/3 de seus
membros. Procede-se, a seguir, à consulta popular, após a qual, em
caso de resposta afirmativa, será editada a lei estadual.

Considerando-se que, por meio da resolução, se expressa a vontade
política do Poder Legislativo do município e, por meio da lei,
manifesta-se a vontade política do Poder Legislativo do Estado,
melhor seria que a segunda sucedesse imediatamente à primeira e só
então o povo fosse consultado, manifestando-se por meio de
referendo. Dessa forma, evita-se que a expectativa popular seja
frustrada pela não aquiescência do Poder Legislativo estadual à
alteração proposta, pois, tratando-se da edição de lei, é de rigor que
se cumpra todo o processo legislativo cujo desfecho pode ser
contrário à mudança. A consulta à população seria, então, realizada
por meio de referendo de caráter abrogativo, isto é, a lei estadual seria
submetida à aprovação popular e, uma vez aprovada, entraria em
vigor. Em caso contrário, a lei não teria vigência. Assim, seria
possibilitada aos cidadãos uma efetiva participação política, dada a
importância de que se reveste o referendo "post legem" ou abrogativo.

Por fim, julgamos pertinente esclarecer a distinção entre plebiscito e
referendo, tendo em vista que o texto constitucional em vigor
menciona o plebiscito como forma de consulta popular.

Embora não haja consenso total entre os doutrinadores, parece-nos
possível afirmar que o plebiscito é consulta feita à população sobre
matérias em tese, decisões políticas e programas de governo, além de
alterações geopolítics, ao passo que o referendo é consulta feita à
população a respeito de um ato normativo ou administrativo, podendo
ser realizado antes ou após a edição do ato objeto da consulta.

Para atender às alterações propostas, elaboramos o Substitutivo n°
1, o qual dá nova redação a todo o art. 168, e não apenas a seu inciso
II.

rÃ
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 51/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao art. 168 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- O art. 168 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 168-O topônimo pode ser alterado com a observância do

seguinte:
- resolução da Câmara Municipal, aprovada por, no mínimo, dois

terços de seus membros;
II - lei estadual cuja vigência fica condicionada à aprovação da

população interessada, em referendo, com manifestação favorável da
maioria dos votantes, tendo comparecido a maioria dos eleitores.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Ambrósio Pinto, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Bené

Guedes.

rs
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 288a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/1012001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n°
226/2001 (encaminha Projeto de Lei n o 1.796/2001), do Governador do
Estado - Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n o 69/2001 -
Projetos de Lei nos 1.797 a 1.801/2001 - Projetos de Resolução nos
1.802 a 1.804/2001 - Requerimentos n os 2.628 a 2.639/2001 -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Política Agropecuária
e dos Deputados Fábio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva, Adelino de
Carvalho, Sávio Souza Cruz, Antônio Carlos Andrada e Aílton Vilela -
Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Antônio Carlos Andrada, Dimas Rodrigues, Amilcar Martins, Carlos
Pimenta e Márcio Cunha - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura
de Inscrições - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Palavras do
Sr. Presidente - 2 U Fase: Chamada para verificação de quórum;
existência de quórum para discussão - Discussão de Proposições:
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 1.538/2001;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 825/2000; apresentação do Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1;
encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o
substitutivo e com a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira -
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 640/99; encerramento da
discussão - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 605/99;
encerramento da discussão - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
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Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton
- Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h115min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à leitura

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

- O Deputado Gil Pereira, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N°226/2001 *
Belo Horizonte, 28 de setembro de 2001.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto

de lei, que contém a proposta orçamentária para o exercício de 2002,
englobando o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas controladas pelo Estado, para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa.
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A proposta foi elaborada observando-se os dispositivos

constitucionais e aqueles previstos na Lei n° 13.959, de 26 de julho de
2001, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de
2002.

O Governo do Estado tem desenvolvido todos os esforços no
sentido de recuperar a capacidade gerencial da administração pública,
visando a racionalização dos gastos, a manutenção dos serviços
públicos essenciais e a preservação dos servidores públicos
habilitados para o atendimento de qualidade às demandas sociais.

Reitero a Vossa Excelência, na oportunidade, protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais em
exercício.

PROJETO DE LEI N° 1.796/2001
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2002.

Art. 1 0 - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o
exercício financeiro de 2002 estima a receita em R$19.506.152.896,00
(dezenove bilhões quinhentos e seis milhões cento e cinqüenta e dois
mil oitocentos e noventa e seis reais) e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
a arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 30 - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado de Minas
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado estão contidos no Anexo 1 desta Lei.

Art. 40 - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidas no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
nos Anexos li-A e iI-B desta Lei.

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto,
subatividade e desdobramento das operações especiais constantes
nos anexos a que se refere o "caput" deste artigo integra esta Lei na
forma de inciso deste artigo, identificado numericamente pela
respectiva codificação orçamentária.

Art. 50 - 0 Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
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pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$2.400.955.523,00 (dois bilhões quatrocentos milhões novecentos e
cinqüenta e cinco mil quinhentos e vinte e três reais).

Art. 60 - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constante no Anexo III
desta Lei.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta Lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 10% (dez por
cento) da despesa fixada no artigo 1° desta Lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo:
- as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos

sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso
de arrecadação desses recursos;

III - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
dívida pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à
conta da dotação Reserva de Contingência;

IV - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos municípios.

Art. 80 - Fica o Poder Executivo autorizado a modificar as fontes de
recursos constantes nos Anexos lI-A e ll-B desta Lei.

Art. 90 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no artigo 50 desta Lei.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido neste artigo as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
e outros diretamente arrecadados pelas empresas controladas pelo
Estado.

Art. 10 - Esta Lei vigorará no exercício de 2002, a partir de 10 de
janeiro.

r:s
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Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, fica o projeto em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
De Dom Geraldo Majela de Castro, Arcebispo Metropolitano de

Montes Claros, agradecendo o voto de congratulações pela criação da
Província Eclesiástica de Montes Claros, consignado nos anais da
Casa em atendimento ao Requerimento n° 2.427/2001, da Deputada
Elbe Brandão.

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado, encaminhando, em atenção a pedido de diligência da
Comissão de Fiscalização Financeira contido no Ofício n°
1 .638/2001/SGM, cópias de informações prestadas pela Secretaria de
Planejamento do Tribunal a respeito do Projeto de Lei Complementar
n° 37/2001. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 37/2001.)

Do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando cópias das notas taquigráficas da sessão plenária
extraordinária de 16/8/2001, na qual se apreciou o balanço geral do
Estado referente ao exercício de 2000. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Raul Belém, Secretário de Agricultura, informando, em
atenção ao Requerimento n° 2.397/2001, da Comissão de Assuntos
Municipais, que os contratos de plantação e exploração de eucalipto
no vale do Jequitinhonha estão afetos ao Instituto de Terras do Estado
de Minas Gerais - ITER.

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
reafirmando, em atenção ao Requerimento n° 2.467/2001, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, a exigência constitucional de
concurso público para investidura em cargo ou emprego público.

Do Sr. Murílio de Avellar Ringel, Secretário da Educação, afirmando,
em atenção ao Requerimento n° 2.467/2001, do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, que a realização de concurso público visa a regularizar
a situação dos servidores contratados da área da educação.

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando os demonstrativos contábeis da administração direta e
indireta e de fundos estaduais, bem como o demonstrativo contábil
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consolidado fiscal.

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da
Justiça (3), informando, em atenção ao Requerimento n° 2.45712001,
da Comissão de Direitos Humanos, que não é possível, no momento,
a transferência do sentenciado Renato Amantino dos Reis, já que seu
processo se encontra em andamento; e, em atenção ao Requerimento
n° 2.453/2001, da mesma Comissão, que a transferência do
sentenciado Walter Martins da Silva depende dos Juízes das
Comarcas de Itabira e Ipatinga; e encaminhando, em atenção ao
Requerimento n° 2.21412001, do Deputado Márcio Cunha, planos de
economia de energia elétrica e de segurança de unidades penais.

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Turismo (2), informando, em
atenção ao Requerimento n° 2.31112001, da Comissão de Turismo,
que o Município de Montezuma faz parte do Conselho do Pólo
Turístico Caminhos do Norte de Minas, estando habilitado a receber
recursos do PRODETUR/NE II; e, em atenção ao Requerimento n°
2.310/2001, da mesma Comissão, que o Município de Riachinho
participaria de reunião em Pintópolis, em 28/9/2001, destinada a
iniciar o processo de criação do circuito turístico da região do Urucuia.

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, em atenção ao Requerimento n° 2.41512001, da Comissão de
Direitos Humanos, informando que sindicância administrativa foi
instaurada para apurar os fatos descritos.

Do Sr. Luiz Couto, Presidente da CPI do Narcotráfico da Assembléia
Legislativa do Estado da Paraíba, solicitando cópia do Relatório Final
da CPI do Narcotráfico realizada no Legislativo mineiro.

Do Sr. Devanir Pietrucci Marques Arantes, Presidente da Câmara
Municipal de Tupã, sugerindo, em virtude da aprovação unânime de
requerimento nessa Casa, que o sistema de votação secreta, abolido
em vários municípios brasileiros, seja também abolido no Legislativo
mineiro. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n°
54/2001.)

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, colocando o
Conselho à disposição da CPI das Carvoarias, para suporte técnico. (-
A CPI das Carvoarias.)

Do Cel.PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
em atenção ao Requerimento n° 2.214/2001, do Deputado Márcio



57
Cunha, encaminhando cópia do plano de atuação do órgão em caso
de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Do Sr. Celso Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio
Ambiente, agradecendo informações enviadas, a respeito do Fórum
Alternativas para o Desenvolvimento Social.

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de
Transportes e Obras Públicas (4), encaminhando cópias dos
Convênios nos 5, 8, 9 e 12, de cooperação técnica entre essa
Secretaria e os Municípios de Campanha, Formiga, Itanhandu e São
Lourenço, respectivamente. (- A Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando à Casa a
transferência de recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social
de Minas Gerais, no valor de R$4.500,00. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Eugênio Pasqualini, Gerente de Coordenação, Informação e
Atendimento ao Usuário, em atenção ao Requerimento n° 1.974/2001,
da Comissão de Direitos Humanos, prestando esclarecimentos com
respeito a denúncia feita pelo Sr. Amaro de Souza Campos.

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG, informando não haver impedimento, no que
concerne a esse Departamento, à tramitação do Projeto de Lei n°
1.892/2001. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.892/2001.)

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor-
Geral do DER-MG, informando, em referência ao Projeto de Lei n°
1.51812001, que a rodovia de acesso que liga o Município de São
Tomás de Aquino à divisa com o Estado de São Paulo não pertence à
rede conservada pelo DER-MG. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.518/2001.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária Executiva do
FNDE, informando da liberação de recursos financeiros para a
Secretaria da Educação, destinados à execução de programas do
FNDE. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Bithencourt do Valle, Gerente-Geral da Agência Gutierrez da
CEF, notificando a liberação de recursos financeiros, destinados ao
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Estado, referentes às parcelas dos contratos que relaciona,
assinados com a Caixa, com recursos do Orçamento Geral da União
de 1998. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silvera, Coordenadora-Geral de
Convênios da Fundação Nacional de Saúde, encaminhando cópias
dos documentos que menciona, referentes ao Convênio n° 243/99. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI do Regimento
Interno.)

Do Sr. Eduardo César Moreira, Oficial de Registro Civil do Cartório de
Registro Civil da Comarca de Itamarandiba, encaminhando certidão
de óbito do Sr. Jorge Bispo Meira, em atenção a requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva encaminhado pelo Ofício n°
1 .799/2001/SGM.

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Ordenador de Despesas da
Secretaria de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da
Agricultura (3), comunicando que esse Ministério liberou os recursos
dos convênios com a Associação Brasileira de Criadores de Zebu, a
Prefeitura Municipal de Tapiraí e a Cooperativa dos Cafeicultores da
Região de Caratinga Ltda. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Luciene Maria Passos da Silva e outros, servidores públicos
estaduais, solicitando seja apresentada proposta de emenda à
Constituição com vistas a regularizar sua situação funcional. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária do Chonin de Cima (3), solicitando o asfaltamento de
trechos da BR-259 e da BR-451 e a instalação de torres de telefonia
celular em localidades próximas à BR-451. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária do Chonin de Cima (2), solicitando a instalação de usina
hidrelétrica no rio Suaçuí e a constituição de um comitê pró-rio Suaçuí.
(- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária do Chonin de Cima, solicitando sejam envidados esforços
para a emancipação do Distrito de Xonim de Cima. (- A Comissão de
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Assuntos Municipais.)

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária do Chonin de Cima, solicitando ações com vistas à
doação de ambulância para servir aos moradores do Distrito de Xonim
de Cima, no Município de Governador Valadares. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária do Chonin de Cima, solicitando ações com vistas ao
reconhecimento do valor turístico da lagoa Vapabuçu, no Município de
Santa Maria do Suaçuí. (- A Comissão do Turismo.)

Do Sr. José Luiz Gattás Hailak, Diretor de Clientes Consumidores da
TELEMAR, em atenção a requerimento sem número, da Comissão de
Transporte, informando sobre modificação na localização de telefones
públicos no Município de São João da Lagoa.

Do Sr. Fábio Persi, Coordenador-Geral do Movimento Asfalto Já,
solicitando ações junto ao DER-MG com vistas à assunção do
controle e manutenção da rodovia municipal que liga o Distrito de São
Sebastião do Bugre, no Município de Coroaci, à BR-451. (- A
Comissão de Transporte.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 6912001
Altera o art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 53 - A Assembléia Legislativa se reunirá, em sessão ordinária,

na Capital do Estado, independentemente de convocação, de quinze
de janeiro a quinze de julho e de primeiro de agosto a trinta e um de
dezembro de cada ano.

§ P - As reuniões previstas para o início e o reinício das sessões
legislativas serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente,
quando recaírem em sábado, domingo ou feriado, salvo aquela do
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início da legislatura.

§ 20 - No início da legislatura, a Assembléia Legislativa realizará
reunião, em quinze de janeiro, com a finalidade de

- proceder à abertura da legislatura e da sessão legislativa;
II - dar posse aos Deputados diplomados.
§ 30 - A partir do primeiro dia útil seguinte à instalação da legislatura,

a Assembléia Legislativa procederá à eleição da Mesa para mandato
de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição
subseqüente.

§ 40 - A sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a
aprovação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem
encerrada sem que esteja aprovado o Projeto da Lei do Orçamento
Anual.".

Art. 20 - Os atuais § 40, 5°, 60 e 70 do art. 53 da Constituição do
Estado passam a ser numerados, respectivamente, § 5°, 6°, 7° e 8 0 .

Art. 30 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Ivair Nogueira - Ermano Batista - Fábio Avelar - Ambrósio Pinto -

Bené Guedes - Cristiano Canôdo - Anderson Adauto - Maria Olivia -
Paulo Pettersen - Geraldo Rezende - Eduardo Hermeto - Chico Rafael
- João Leite - Dalrno Ribeiro Silva - Sebastião Costa - Rogério Correia
- Elbe Brandão - João Pinto Ribeiro - Kemil Kumaira - João Paulo -
Luiz Menezes - Dilzon Meio - Afiton Vilela - Cabo Morais - Alvaro
Antônio - Sebastião Navarro Vieira - Doutor Viana - José Milton.

Justificação: A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
precisa resgatar sua credibilidade junto à opinião pública, em razão do
momento atual.

Estamos vivendo um período de grave crise mundial, a exigir de nós,
representantes do povo, maior sacrifício, na busca de agilização dos
procedimentos e das normas legais e constitucionais, de que esta
Casa é guardiã.

A proposta para alteração do art. 53 da Constituição Estadual,
ampliando o período da sessão legislativa e, conseqüentemente,
reduzindo o recesso parlamentar, permitirá intensificar a atuação da
Casa em várias frentes de trabalho, indo ao encontro dos anseios da
sociedade e permanecendo vigilante na defesa dos interesses do
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Estado e da Nação.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.79712001
Declara de utilidade pública a Associação das Damas de Caridade

de Francisco Sá, com sede no Município de Francisco Sá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Damas

de Caridade de Francisco Sá com sede no Município de Francisco Sá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 2001.
Agostinho Silveira
Justificação: A Associação das Damas de Caridade de Francisco Sá

é uma instituição civil de direito privado, filantrópica e sem fins
lucrativos, fundada em 15/5/66, composta por pessoas de reconhecida
idoneidade moral.

Trata-se de entidade que não remunera os membros de sua
diretoria.

Considerando-se a relevância dos serviços filantrópicos prestados à
comunidade local pela referida Associação e por cumprir ela os
requisitos para ser declarada de utilidade pública, espero contar com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.798/2001
Declara de utilidade pública a Creche Maria Estela Barcelos

Gonçalves, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Maria Estela

Barcelos Gonçalves, com sede no Município de Betim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de entidade civil, com personalidade jurídica
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própria, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificações a seus
dirigentes.

Fundada em 20/5/86, encontra-se em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, conforme atestado em anexo, prestando
relevantes serviços filantrópicos, de assistência socioeducacional, às
crianças carentes que a freqüentam, com atendimento
psicopedagógico, iniciação escolar e atendimento médico, entre
outras atividades pertinentes.

Atendendo ainda a entidade, com base nos documentos em anexo,
a todos os requisitos da Lei n° 12.972, de 27,7/98, ela por certo
contará com o apoio dos nobres pares desta Casa para ser agraciada
com o título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.799/2001
Declara de utilidade pública o Asilo Dona Alzira Ribeiro, com sede

no Município de Entre-Rios de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Dona Alzira

Ribeiro, com sede no Município de Entre-Rios de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2001.
José Milton
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 1.800/2001
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Barreiro, com sede no Município de Capelinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Pequenos Produtores Rurais de Barreiro, com sede no Município de
Capelinha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Barreiro é uma entidade civil sem fins lucrativos, sem prazo de
duração, que funciona regularmente desde 1998. Tem por finalidade a
prestação de serviços que contribuam para o fomento e a
racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar as
condições de vida e de trabalho de seus associados.

Entre estas ações, destacam-se: construir ou alugar imóveis
necessários às instalações administrativas, tecnológicas e para
armazenamento de produtos; promover o transporte, o beneficiamento
e a industrialização da produção; oferecer assistência médica e
odontológica, recreativa e educacional; intermediar as transações
comerciais de produtos e insumos; interagir com outras entidades
congêneres em âmbito regional ou estadual, etc.

Além do exposto, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Barreiro atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, razão pela qual contamos com a anuência dos nobres
colegas à concessão do título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 1.801/2001
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos

Bairros Patafufo e Jardim Beatriz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores dos Bairros Patafufo e Jardim Beatriz, com sede no
Município de Pará de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Patafufo e

Jardim Beatriz é uma entidade de natureza civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade precípua exercer atividades assistenciais,
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beneficentes e filantrópicas.
Seu caráter beneficente é evidenciado, sobretudo, pela

implementação de programas de interesse da comunidade. A entidade
desenvolve amplo trabalho social, com destaque para o amparo à
infância, à gestante, à família e ao idoso.

Ressaltamos que a entidade está em pleno funcionamento há mais
de quatro anos e sua diretoria é composta por pessoas
comprovadamente idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.80212001
Estabelece procedimentos disciplinares relativos à ética e ao decoro

parlamentar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Das Disposições Preliminares
Art. 1° - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às

prescrições constitucionais e às contidas nesta resolução, sujeitando-
se aos procedimentos disciplinares nela previstos.

Art. 20 - Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro
parlamentar:

- o abuso de prerrogativas constitucionais e legais;
II - a inobservância das vedações do art. 54 da Constituição Federal

pelo Deputado, diretamente ou por intermédio de terceiros;
III - a prática de irregularidades no desempenho do mandato ou de

encargos dele decorrentes, compreendidos:
a) os atos que atentem contra a dignidade da investidura, do Poder

Legislativo e das instituições democráticas;
b) a promoção de interesses contrários aos fins do poder público;
c) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, à quinta parte

das reuniões ordinárias de caráter deliberativo da Assembléia ou da
comissão permanente de que o Deputado seja membro, salvo licença
ou missão autorizada;

d) a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado, parente seu,
consangüíneo ou afim, até o 30 grau;
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e) a ofensa física a Deputado, servidor do Poder Legislativo ou

qualquer outro cidadão, nas dependências da Assembléia;
Da Comissão de Etica e Decoro Parlamentar

Art. 30 - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar,
composta de sete membros titulares e igual número de suplentes,
eleitos seis deles para mandato de dois anos, observado o princípio
de proporcionalidade partidária e o rodízio entre partidos políticos ou
blocos parlamentares não representados.

§ 10 - Os líderes partidários encaminharão à Mesa os nomes dos
Deputados indicados para integrar a Comissão, em número
correspondente ao dobro das vagas que couberem ao respectivo
partido.

§ 20 - As indicações a que se refere o parágrafo anterior serão
acompanhadas das declarações atualizadas de cada Deputado
indicado, na forma do art. 5°.

§ 3° - Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevereiro e
março da primeira e da terceira sessões legislativas de cada
legislatura, a eleição dos membros da Comissão pela Assembléia.

Art. 40 - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar observará,
quanto à organização interna e à ordem de seus trabalhos, as
disposições regimentais relativas ao funcionamento das comissões
em geral, inclusive no que diz respeito à eleição de seu Presidente e à
designação de relatores.

§ 1° - Os membros da Comissão deverão, sob pena de imediato
desligamento e substituição, observar a discrição e o sigilo inerentes à
natureza de sua função.

§ 20 - Será automaticamente desligado da Comissão o membro que
não comparecer, sem justificativa, a três reuniões, consecutivas ou
não, bem assim o que faltar, ainda que justificadamente, a mais de
seis reuniões, durante a sessão legislativa.

§ 3° - As deliberações da Comissão serão tomadas por maioria
absoluta.

§ 40 - O Deputado Corregedor, designado pela Mesa, nos termos do
art. 91 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, alterada
pela Resolução n° 5.183, de 14 de julho de 1998, e pela Resolução n°
5.197, de 30 de novembro de 2000, é o sétimo membro da Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, e o Corregedor Substituto, seu
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suplente.

§ 5° - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros
previstos em lei e no Regimento Interno.

Das Declarações Obrigatórias
Art. 50 - O Deputado apresentará à Comissão de Ética e Decoro

Parlamentar, no prazo de quinze dias contados do recebimento da
solicitação, as seguintes declarações obrigatórias, para fins de ampla
investigação, divulgação e publicidade:

- cópias das Declarações de Imposto de Renda e de Bens do
Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como das
pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto, referentes aos
últimos cinco anos;

II - cópias das certidões de registro imobiliário dos bens do
Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como de pessoa
jurídica sob seu controle direto ou indireto.

Parágrafo único - Caberá à Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar deliberar sobre a conveniência da publicação e
divulgação das declarações referidas neste artigo.

Das Penalidades
Art. 60 - O Deputado que praticar ato incompatível com a ética e o

decoro parlamentar estará sujeito às seguintes penalidades:
- censura verbal;

II - censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e transcrita
nos anais da Casa;

III - impedimento temporário do exercício do mandato, não
excedente a 30 (trinta) dias;

IV - perda do mandato.
Parágrafo único - Nas hipóteses dos incisos II, III e IV será sempre

assegurada ampla defesa.
Art. 70 - A censura verbal será aplicada, em reunião, pelo Presidente

da Assembléia ou de comissão, no exercício do poder de polícia, ao
Deputado que perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as
regras de boa conduta nas dependências do Poder Legislativo e não
sejam previstos no art. 2°.

Art. 80 - A censura escrita será aplicada pela Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em qualquer hipótese
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prevista no art. 2 0 desta resolução.
Art. 9° - O impedimento temporário do exercício do mandato será

imposto ao Deputado que:
- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com a censura escrita;
- revelar conteúdo de debates ou deliberações que, por disposição

legal ou regimental, devam ser secretos;
III - revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado

de que tenha tido conhecimento;
IV - faltar, sem motivo justificado, à quinta parte das reuniões

ordinárias de caráter deliberativo, dentro da sessão legislativa
ordinária ou extraordinária.

Art. 10- Será punido com a perda do mandato o Deputado que:
- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

regimentais, tendo sido punido anteriormente com o impedimento
temporário do exercício do mandato;

II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos III, IV, V
e VI do art. 55 da Constituição Federal;

III - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos incisos II e III,
alínea "d', do art. 2 0 desta resolução.

Do Processo Disciplinar
Art. 11 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas,

respectivamente, nos termos dos arts. 7 0 e 80 desta resolução, de
ofício ou mediante provocação de Deputado, após ser ouvido o
Deputado transgressor.

Parágrafo único - Na hipótese de censura escrita, notificar-se-á o
Deputado, que poderá consignar em ata seu protesto.

Art. 12 - A penalidade de impedimento temporário do exercício do
mandato será decidida pelo Plenário, em escrutínio secreto e por
maioria simples, mediante provocação da Mesa ou da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar.

Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso IV do art. 9°
desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa, de ofício ou por
provocação de Deputado, observado o disposto no parágrafo único do
art. 6°.

Art. 13 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário, em
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa
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da Mesa.

Parágrafo único - Na hipótese de infração dos incisos III, IV e V do
art. 55 da Constituição Federal, a sanção será aplicada pela Mesa, de
oficio ou por provocação de Deputado, observado o disposto no
parágrafo único do art. 6°.

Art. 14 - A representação contra Deputado por fato sujeito à pena de
perda do mandato ou à pena de impedimento temporário do exercício
do mandato será inicialmente encaminhada pela Mesa à Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na
própria Comissão.

Art. 15 - Recebida a representação, a Comissão observará os
seguintes procedimentos:

- designará, mediante sorteio, três de seus membros efetivos como
relatores e, no prazo de quarenta e cinco dias contados do
recebimento da representação, promoverá a apuração dos fatos e das
responsabilidades;

II - será encaminhada, no dia do recebimento, cópia da
representação ao Deputado, que terá o prazo de dez dias para
apresentar defesa escrita e provas;

III - esgotado o prazo, sem apresentação de defesa, o Presidente da
Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la, concedendo-lhe
igual prazo;

IV - apresentada a defesa, a Comissão procederá às diligências e à
instrução probatória, proferindo parecer que concluirá pela
procedência da representação ou por seu arquivamento, sem que seja
extrapolado o prazo máximo previsto no inciso 1.

Art. 16 - Na hipótese de conclusão pela procedência da
representação, a Comissão proporá projeto de resolução que declare
o impedimento temporário do exercício do mandato ou encaminhará o
processo à Comissão de Constituição e Justiça, se o ato se sujeitar à
pena de perda do mandato.

§ 1° - A Comissão de Constituição e Justiça examinará a legalidade
e a constitucional idade do processo e emitirá seu parecer no prazo de
cinco reuniões ordinárias contadas do recebimento.

§ 20 - Faculta-se à Comissão de Constituição e Justiça a oitiva do
acusado, ou de seu advogado, para esclarecimento ou informação
adicional à defesa, observado o prazo fixado no parágrafo anterior.
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§ 30 - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e Decoro

Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o processo
encaminhado à Mesa da Assembléia Legislativa, para que exerça a
atribuição conferida pelo art. 58, § 20, da Constituição Estadual, no
prazo de dez dias.

§ 40 - o projeto de resolução apresentado pela Mesa será lido no
expediente da primeira reunião ordinária publicada no "Diário do
Legislativo' e distribuído em avulsos para inclusão em ordem do dia.

Art. 17 - E facultado ao Deputado, em qualquer caso, constituir
advogado, que poderá atuar em todas as fases do processo.

Art. 18 - Qualquer Deputado, cidadão ou pessoa jurídica poderá
encaminhar à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar representação
contra Deputado, pela prática dos atos de que trata o art. 20.

§ 1 0 - Não será recebida representação anônima ou não
fundamentada.

§ 2° - Recebida a representação, a Comissão promoverá apuração
dos fatos, nos termos do art. 15.

§ 30 - Poderá a Comissão, independentemente de representação,
promover a apuração referida no parágrafo anterior.

Art. 19 - O Deputado acusado da prática de ato que ofenda a sua
honorabilidade poderá requerer ao Presidente da Assembléia ou ao
da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que mande apurar a
veracidade da argüição e, provada a improcedência, imponha ao
Deputado ofensor o ônus da retratação em reunião ordinária.

§ 1° - A apuração de que trata o "caput" será feita no prazo de trinta
dias contados do recebimento, pelo Presidente da Assembléia ou da
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, do requerimento do
ofendido.

§ 20 - Compete à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar proceder
à apuração, assegurada as oitivas do ofensor e do ofendido,
observado o disposto no art. 6 0 , parágrafo único.

§ 30 - Independentemente da retratação, será publicada, no órgão
oficial e no periódico de maior circulação no Estado, declaração do
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, contendo os nomes do ofensor e do ofendido e os
resultados da investigação realizada, até quinze dias após a
conclusão desta.
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Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Mesa da Assembléia
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.803/2001
Dispõe sobre a criação e a implementação do Sistema Integrado de

Administração Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais - SIAFI - Assembléia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

promoverá, no prazo de quarenta e cinco dias contados da data de
publicação desta resolução, os procedimentos necessários para a
criação do Sistema Integrado de Administração Financeira da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - SIAFI-Assembléia
-, que será implementado a partir do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao da publicação desta resolução, com vistas a:

- promover a simplificação e a racionalização da gestão
orçamentária e financeira das contas da Secretaria da Assembléia
Legislativa;

II - assegurar a transparência na administração dos recursos
financeiros da Assembléia Legislativa;

III - contribuir para a maior eficiência no processo de consolidação
das contas estaduais.

Parágrafo único - Serão registrados no SIAFI-Assembléia os dados
relativos à execução contábil, financeira e orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais será
facultado o acesso ao banco de dados do SIAFI-Assembléia,
mediante senha personalizada, nos termos do regulamento.

Art. 30 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
disponibilizará na sua página na Internet e publicará no diário oficial
do Estado:

- o demonstrativo mensal de sua execução orçamentária, segundo
a natureza da despesa;
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II - o Relatório de Gestão Fiscal, a que se refere a Lei

Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2001.
Art. 40 - Aos órgãos centrais de contabilidade e planejamento do

Estado será facultado acesso ao SIAFI-Assembléia, mediante senha
personalizada, nos termos do regulamento.

Art. 50 - Aplicam-se, no que couber, as disposições desta resolução
ao Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
IPLEMG.

Art. 60 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2001.
Mesa da Assembléia
Justificação. A implantação do Sistema Integrado de Administração

Financeira da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
SIAFI-Assembléia - visa a simplificar e racionalizar a gestão
orçamentária e financeira das receitas e das despesas da Secretaria
da Assembléia Legislativa, garantir a transparência da sua
administração, aprimorar o controle dos recursos públicos e assegurar
a eficiência da consolidação das contas do Estado, com a observância
do principio constitucional da separação e da autonomia dos Poderes.

Facultando o acesso do Tribunal de Contas ao banco de dados do
SIAFI-Assembléia, pretende-se contribuir para o aprimoramento do
controle externo, de competência do Legislativo. Disponibilizando
demonstrativos e balancetes da execução contábil, financeira e
orçamentária da Secretaria da Assembléia Legislativa, por meio do
SIAFI-Assembléia, aos órgãos centrais de contabilidade e de
planejamento do Estado, visa-se a contribuir para o aperfeiçoamento
da consolidação das contas do Estado.

Finalmente, considerando que, por força do art. 34 da Lei Federal n°
4.320, de 17/3/64, o exercício financeiro coincide com o ano civil, e
que esta resolução entrará em vigor durante o curso do exercício de
2001, faz-se necessária que a implementação do novo sistema de
administração financeira da Assembléia Legislativa tenha início tão-
somente a partir do próximo ano, sob pena do comprometimento da
execução orçamentária do corrente exercício.

Por isso, contamos com o apoio dos ilustres pares à aprovação
deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça, à Mesa da

Assembléia e à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer,
nos termos do art. 195, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.804/2001
Dispõe sobre o apoio às atividades de representação político-

parlamentar e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O "caput" e o inciso V do art. 3 0 da Resolução n° 5.100, de

29 de junho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - O quantitativo de cargos por gabinete parlamentar é

estabelecido no início da Legislatura, mediante indicação do titular do
órgão e aprovação do 1 0-Secretário, observadas as seguintes normas:

V - o interstício mínimo de trinta dias para as alterações na lotação
numérica de cada gabinete parlamentar.".

Art. 20 - Fica revogado o parágrafo único do art. 9 0 da Resolução n°
5.118, de 13 de julho de 1992, com a redação dada pela Resolução n°
5.123, de 4 de novembro de 1992.

Art. 30 - Ficam revogados, a partir de 1° de janeiro de 2002, os
dispositivos que regulamentam o desenvolvimento do servidor na
carreira referentes à progressão, à promoção e à Gratificação de
Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional estabelecidos pela Resolução
n°5.086, de 31 de agosto de 1990, e modificações posteriores.

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia apresentará, no prazo de
noventa dias, novo sistema de desenvolvimento do servidor na
carreira, baseado em critérios que avaliem o seu desempenho e a sua
performance.

Art. 40 - Esta resolução não ensejará aumento de despesa.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Ad. 60 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de setembro de 2001.
Mesa da Assembléia
Justificação: Com vistas ao aprimoramento dos mecanismos

necessários ao alcance do desempenho ideal do apoio técnico às
atividades parlamentares, apresenta-se este projeto de resolução,
visando, simultaneamente, à racionalização da estrutura
administrativa, com redução de despesas.
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- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos

termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea "a", do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.628/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Salinas pelos 114 anos de emancipação político-
administrativa.

N° 2.629/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Januária pelos 141 anos de emancipação político-
administrativa.

N° 2.630/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Rio Pardo de Minas pelos 170 anos de emancipação
político-administrativa.

N° 2.631/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Monte Azul pelos 114 anos de emancipação político-
administrativa.

N° 2.632/2001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Minas Novas pelos 271 anos de emancipação político-
administrativa.

N° 2.633/2001, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Campanha pela passagem do 2640
aniversário de emancipação político-administrativa desse município. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.63412001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulando apelo ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado com vistas a que se crie uma unidade dessa
corporação no Município de Cataguases. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.635/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de Pedralva pela passagem do 117 0 aniversário de
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emancipação político-administrativa desse município.

N° 2.636/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de Caldas pela passagem do 152° aniversário de
emancipação político-administrativa desse município.

N° 2.637/2001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de Pouso Alegre pela passagem do 170° aniversário de
emancipação político-administrativa desse município. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.638/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Athos Vieira de Andrade pelo recebimento do Colar Comemorativo do
Sesquicentenário da Revolução Liberal de 1842, conferido pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.639/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
se dê proteção à vida do Vereador Ricardo Figueiredo, do Município
de São Francisco.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Política Agropecuária e dos Deputados Fábio Avelar, Dalmo
Ribeiro Silva, Adelino de Carvalho, Sávio Souza Cruz, Antônio Carlos
Andrada e Ailton Vilela.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,

do ex-Deputado Elmiro Nascimento.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Andrada.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores
parlamentares, prezados telespectadores da TV Assembléia, ontem
recebi documentos - e já havia recebido notícias na semana passada -
relativos a um fato que vem ocorrendo, em diversas estradas
estaduais, mas especificamente envolvendo a estrada que liga o
Município de Mar de Espanha a Bicas. Trata-se de uma rodovia
estadual.
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A denúncia é de que o DER está naquela estrada - e isso vem

acontecendo em outras estradas estaduais - montando barreiras e
cercando os motoristas de táxi que fazem o trajeto intermunicipal. Por
exemplo, se alguém adoece no Município de Mar de Espanha e
apanha um táxi para se dirigir a Juiz de Fora, a Bicas ou a outro
município, o táxi é parado pelo agente do DER acompanhado da
Polícia Militar e é multado como se estivesse fazendo algo ilícito -
transporte ilícito.

Há informações de que essa ação do DER está prejudicando muitos
taxistas dessa região. Isso nos espanta, porque o DER é órgão que
deve fiscalizar a empresa de ônibus, e não protegê-la. Esse pelo
menos é o entendimento da lei. Mas o fato é que o transporte
intermunicipal de passageiros é matéria tratada pelo Decreto n°
32.656, de 14/3/91, alterado pelo Decreto n° 39.608, de 25/5/98, e
pelo Decreto 39.981, de 20/10/91.

Obviamente, esses decretos referem-se ao transporte feito por
ônibus, "vans" e similares, e não se aplica aos táxis. O serviço de táxi
é concessão do município, que regula seu funcionamento. Para que o
transporte intermunicipal de ônibus, "vans" e similares ocorra, é
necessária a obtenção da AVVI, que é a Autorização de Veículo para
Viagem Intermunicipal, estabelecida pelo Decreto n° 39.981. Mas essa
providência não é exigida pelo serviço de táxi. E o DER,
acompanhado pela PM, está exigindo essa documentação dos
motoristas de táxis e multando. Volto a dizer, as multas referem-se a
ato ilícito e transporte ilegal de passageiros. Há informações de uma
ação, cuja audiência ocorreu na Comarca de Mar de Espanha, em que
um motorista, multado pelo DER e pela Polícia, recorreu à Justiça. Na
audiência, houve um acordo. E, pasmem! O acordo foi feito entre o
motorista de táxi e a empresa de ônibus, que lhe pagou o valor da
multa. Parece que o DER e a Polícia, naquele momento, agiam como
agentes da empresa. A ligação da empresa com o fato é tão clara - e
grave - que foi ela que indenizou o taxista que movia ação com
relação à multa. Chegamos a esse ponto.

E preciso fazer algumas considerações relativas a esse fato. Fiz
uma narrativa sucinta do que está ocorrendo. E fato comum, em
diversas estradas estaduais, o DER curvar-se e colocar-se à
disposição de empresas de ônibus, que querem massacrar os taxistas
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deste Estado, coibindo o direito de ir e vir do cidadão, como se este
não pudesse tomar um táxi e ir à cidade vizinha sem passar pelo
constrangimento de ser parado na estrada. A serviço dessas
empresas, o DER submete a própria PM a essa ação ilegal, porque
não lhes cabe o papel de sair caçando motoristas de táxi, que
trabalham para ganhar o pão de cada dia, para servir a uma ou outra
empresa de ônibus estadual. Não é possível um órgão como o DER-
MG prestar-se a esse serviço gritante, afrontoso, vergonhoso, fazendo
com que o motorista de táxi pare o carro e se submeta a uma vistoria
integral, no meio da estrada, com passageiros, muitas vezes pessoas
doentes, com hora marcada para consultas, tendo que descer do
carro, passando meia hora, 40 minutos, debaixo de sol ou chuva, para
atender à perseguição de empresas de ônibus, que se utilizam de
instrumentos do Estado que se prestam a esse tipo de serviço. Não se
trata de simples denúncia! Estamos falando de fatos ocorridos no
Município de Mar de Espanha, para que sirva de exemplo. Diversos
motoristas de táxi estão dispostos a vir à Assembléia para reagir
contra tamanho abuso. E chega-se ao ponto de agentes do DER, na
cidade de Juiz de Fora, anotarem as placas de táxis de cidades
vizinhas para entregar a relação à Policia. Como se a PMMG não
tivesse mais o que fazer, podendo correr atrás de taxistas. Não é
possível o Governo do Estado submeter a nossa gloriosa PM a esse
trabalho. Sabemos que a Polícia age cumprindo ordens, sob pressão
que parte do DER e que é feita pelas empresas de ônibus que querem
ser donas das estradas.

Vivemos, felizmente, num regime democrático; o direito de ir e vir
existe, é sagrado e tem de ser defendido. Não é possível que as
nossas estradas virem espaços privativos de empresas de ônibus.
Daqui a pouco vão impedir que os carros de passeio comum
trafeguem também, porque assim os ônibus terão mais passageiros.
Não é possível chegarmos a esse estado. As empresas que melhorem
o seu preço, que ofereçam um serviço melhor, que ofereçam mais
horários. Colocar o DER na estrada para cercar taxista é um absurdo!
Obrigar o cidadão a andar de ônibus é demais. E um abuso, é uma
vergonha.

Vamos encaminhar à Casa um requerimento solicitando a vinda do
Diretor do DER. E preciso explicações claras. Não podemos aceitar
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essa ação do DER; ela precisa ser coibida. Esta Casa precisa agir
duramente, porque não é possível o Governo do Estado colocar a
Polícia Militar a serviço dessa ação inadmissível do DER. Sabemos
que o problema de segurança é grave e que vem crescendo em Minas
Gerais, apesar dos esforços da nossa Polícia Militar, que não pode
estar, na sua ação, desviada para atender a capricho de quem quer
que seja. Essa ação não dignifica a nossa Polícia, esse não é o seu
papel. A segurança exige policiais agindo em outros setores.

Vamos levar essa denúncia à frente e, se possível, vamos convocar
os motoristas de táxi daquela região. E tenho a certeza de que, a
partir deste momento, quando estamos levantando essas denúncias,
outras surgirão pelo Estado afora, porque isso ocorre em diversas
outras estradas. Os motoristas de táxi estão com medo e estão se
sentindo inibidos para fazer a denúncia.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento e dizer que essa denúncia que V. Exa. faz
não está acontecendo apenas na sua região. Isso está acontecendo
em quase todo o Estado. Na minha região aconteceu também um
ataque a esses motoristas, que, às vezes, estão transportando uma
pessoa doente, e que têm o seu veículo autuado e apreendido.

Estou relatando isso, mas quero mostrar que os empresários têm e
podem usar a criatividade.

A Transnorte, em Montes Claros, implantou o sistema "Pega Fácil".
São microônibus que circulam em vários horários, principalmente das
cidades vizinhas a Montes Claros, e fazem o serviço de transporte
coletivo intermunicipal, com muito conforto, descomplicando a vida do
cidadão.

Em vez de agir contra o motorista que tem que trabalhar, para que
seu filho possa estudar e comer, as empresas deveriam seguir o
exemplo da Transnorte, que demonstrou respeito, cidadania e,
principalmente, atitude de inovação ao implantar esse serviço. São
ônibus absolutamente novos, com ar-condicionado, que fazem o
transporte no mesmo preço que o motorista de táxi, ou seja, que está
fazendo concorrência com a própria ilegalidade.

Atitudes como essa nos mostram que, em momentos de crise,
temos que dar o melhor de todos nós e demonstrar, acima de tudo,
inteligência e eficiência, como aconteceu nesse caso. Parabéns.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte de V.

Exa., como sempre enriquecedor, trazendo um exemplo de como se
deve agir. As empresas não podem e não devem, ilegalmente, utilizar
o DER e a Polícia, para coibir alguém que esteja trabalhando
legalmente. Se se sentem pressionadas, em nível de mercado e de
liberdade de iniciativa, devem buscar alternativas como essa citada
pelo Deputado Carlos Pimenta, criando serviço alternativo de ônibus.
Tudo isso é permitido.

Queremos deixar claro que essa ação não continuará, pois
levantaremos a voz quantas vezes forem necessárias e recorreremos
aos instrumentos oferecidos pela Casa - inclusive com a convocação
do Diretor do DER. Se necessário, recorreremos ao Poder Judiciário,
porque não é possível assistir a essa atitude do Estado, que se curva
diante de alguns setores, pela força única e exclusiva do poder
econômico contra os mais fracos. Isso não é possível. Este
parlamento precisa levantar sua voz em defesa dos que esperam
ação do Poder Legislativo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, senhores que ocupam as galerias, imprensa,
assessoria da Casa, o Norte de Minas registrou, no último dia 28 de
setembro, um acontecimento que vai marcar a sua história política e
social. Estiveram reunidas, para um seminário sobre segurança
pública, figuras das mais ilustres de Minas Gerais, e de grande
destaque em nível nacional, para discutir com o povo norte-mineiro
um problema que vem assolando todas as nossas famílias: a
segurança pública.

O aumento da criminalidade no Norte de Minas é assustador. Basta
pegar os jornais e outros noticiários escritos, falados e televisados,
para depararmos notícias de crimes que exigem o nosso esforço para
acreditar que um ser humano seja capaz de tamanhas barbaridades.

Pois, para discutir esses problemas, estavam reunidos em Janaúba,
no último dia 28 de setembro, o Secretário da Segurança Pública, Dr.
Márcio Domingues, e seu ajudante de ordens, o Dr. Fidelcino, além de
Delegados regionais e das comarcas de Pirapora, Januária, Manga,
Monte Azul, Janaúba e outras cidades.

Estiveram ali o Comandante do 100 BPM, Ten. Cel. Nogueira; o
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Major Costa Neri, da Companhia da PM de Janaúba; o Procurador
de Justiça, Dr. Antônio Tonet; a Juíza de Direito de Janaúba, Dra.
Silvia Rodrigues; o Bispo da Diocese de Janaúba, Dom José Mauro; o
Delegado Regional de Janaúba, Dr. Raimundo Nonato; o Promotor,
Dr. José Geraldo; o Pastor Geraldo Oliveira, Presidente das Igrejas
Evangélicas; lideranças políticas, Prefeitos e Vereadores da região, e
muitos outros segmentos da sociedade organizada, como o grupo
UAI, o Rotary, o Lions, as lojas maçônicas, além desta Assembléia,
representada pelos Deputados Aílton Vilela e Arlen Santiago, com os
quais estive presidindo esse seminário.

Foi reivindicado ao Sr. Governador do Estado um batalhão da nossa
gloriosa PM para o Norte de Minas, para Janaúba. Seremos
atendidos, com a companhia independente da nossa PM.

Foi o início de uma caminhada envolvendo todos os segmentos,
para que possamos dar as devidas garantias aos trabalhadores,
assegurando-lhes o direito de ir e vir, com a segurança que
pretendemos, que é um dever do Estado.

Não bastam somente salários e armamento para as Polícias, como
bem fez o nosso Governador Itamar Franco. E necessário muito mais
do que isso: é preciso resgatar a dignidade de nosso povo.

A propósito, o tema do seminário foi 'Segurança Pública e Cidadania
no Norte de Minas". E não se pode falar em cidadania se não for
oferecido, a cada cidadão, o direito ao trabalho.

Tomamos como referencial o Norte de Minas, que tinha a cultura do
algodão como base da renda e do trabalho das famílias. Essa cultura
foi dizimada, e a política do Governo foi a da extinção dessa atividade.
Com isso, acabaram-se as centenas de milhares de empregos no
Norte de Minas.

Também, há a cultura do alho, em que centenas de famílias
trabalhavam. Hoje, essa cultura quase não existe.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos de combater essa política
nefasta do Governo Federal, essa política neoliberal que discrimina o
trabalhador, oferecendo-lhe bolsa-renda, em que o cidadão é alijado
do trabalho, não precisando fazer nada, senão buscar, nos Bancos, no
fim do mês, migalha que mal dá para o sustento da sua família, como
forma de cala-boca. E o homem ocioso é um homem perigoso.

Então, precisamos de política de geração de trabalho e de
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oportunidades para os jovens. Não podemos compactuar com as
filas de famintos nos Bancos do Governo, pois essa atitude não leva
benefício para o trabalhador do Norte de Minas, do Jequitinhonha nem
de nenhuma parte do Brasil. Ensinando a manipular a máquina para
sacar o dinheiro da bolsa-renda, estaremos demonstrando para
aquele povo trabalhador que a solução é cruzar os braços e receber
as migalhas do Governo Federal.

Srs. Deputados, o primeiro passo verdadeiramente foi dado para a
tomada de consciência sobre a segurança pública e a cidadania. Isso
começou no Norte de Minas, na cidade de Janaúba. Vamos segurar a
bandeira, contando com as ações do Governo Itamar Franco e de
toda a sua competente equipe de Governo.

Precisamos de segurança para as nossas famílias, de melhor
equipar as nossas Policias e desarmar os bandidos e os infratores,
mas precisamos acreditar no potencial de nosso povo trabalhador.
Precisamos discutir políticas públicas eficazes e verdadeiras ações
capazes de combater e neutralizar, na raiz, os problemas sociais que
vivenciamos na atualidade. O seminário realizado em Janaúba,
voltado para a região Norte de Minas, deixou-nos uma lição: a
sociedade está disposta a contribuir com a sua parcela. Isso ficou
demonstrado nos depoimentos dos participantes, que serão levados
ao conhecimento das nossas autoridades estaduais e federais.

Registro, portanto, os meus agradecimentos, se me permite o
Presidente, em nome dos membros desta Casa, especialmente do
Deputado Arlen Santiago e do Deputado Aílton Vilela, ao Dr. Márcio
Domingues, ao Dr. Antônio Toné, ao Comando-Geral da PM, à Polícia
Civil e a todas as autoridades que contribuíram para o sucesso do
seminário e levaram a sua experiência e importantes sugestões para o
aperfeiçoamento desse importante serviço, que é a segurança pública.

O desemprego faz com que os nossos irmãos norte-mineiros
passem, às vezes, falta de alimentos. E por isso que todos os dias
brigo nesta Casa, defendendo uma política agrícola com soluções
duradouras para o Norte de Minas e Jequitinhonha, com a construção
ali das barragens de que precisamos. Só assim vamos acabar com os
nossos problemas sociais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amílcar Martins.
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O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
venho, nesta tarde, usar a tribuna para lembrarmos de um grande
mineiro que nos deixou. Refiro-me a esse grande brasileiro que foi
Vivaldi Moreira, que no dia 28 de setembro, sexta-feira passada,
estaria completando 89 anos de vida. Infelizmente, em janeiro deste
ano Vivaldi nos deixou, empobrecendo a vida inteligente de Minas
Gerais. Foi um predestinado. Nascido em Tombos, educado em
Muriaé e Carangola, era um homem multifacetado. Foi advogado,
funcionário público exemplar, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, jornalista, escritor, enfim um homem que ainda no início do
século XXI podia ser chamado - e isso é raro nos dias de hoje - de um
homem renascentista. Era um homem preparado para exercer
diferentes funções, um homem com interesse em diferentes áreas de
atividade, sobretudo naquelas que dizem respeito ao espírito.

Desprezando os bens materiais, Vivaldi Moreira, ao longo da sua
existência, nos mais de 50 anos que viveu e trabalhou em Belo
Horizonte, dedicou a sua vida a cultivar o espírito, a dar sua
contribuição à inteligência, à cultura de nosso Estado e do País. Entre
as muitas atividades que exerceu, foi advogado em Resplendor;
jornalista, teve uma publicação na Associação Comercial; foi Chefe de
Gabinete do Governador Magalhães Pinto; trabalhou no Governo
Mílton Campos; foi Chefe de Gabinete do Secretário do Interior,
Cândido Martins de Oliveira, também outro grande intelectual mineiro
no Governo Bias Fortes; foi Auditor do Tribunal de Contas, chegando
depois a Presidente; foi professor de Sociologia da Educação na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, que depois foi
incorporada à Faculdade de Educação; foi professor no Instituto de
Educação, mas, entre as muitas atividades profissionais que exerceu,
uma me cala fundo, mais de perto, e, se me permitem dizer, causa-me
até uma ponta de inveja. Vivaldi Moreira foi Diretor da Sessão de
Obras Raras da Biblioteca Nacional.

Isso é um privilégio para poucos e demonstra, por um lado, enorme
erudição, por outro, privilégio que poucos brasileiros puderam exercer.
A Biblioteca Nacional é das grandes instituições da cultura do mundo.
Seu acervo é invejável. Foi formado quando D. João VI, em 1808,
chega ao Brasil, trazendo a Biblioteca Real. A origem do acervo da
Biblioteca Nacional é essa. Por isso tem um acervo e uma riqueza que



82

países do Primeiro Mundo não conseguem ter. Temos exemplares
da Bíblia de Gutemberg, obras raras do começo da história da
imprensa e do livro. E Vivaldi Moreira pôde conviver com esse acervo,
aprimorando-o, fazendo uma política de aquisição, de preservação, de
conservação. Colaborou em vários jornais, como o "Diário de
Notícias", do Rio de Janeiro, "o Diário Católico", de Belo Horizonte, "A
Folha de Minas", o "Diário da Tarde" e o "Estado de Minas" e com os
Diários Associados. A partir de 1959, elegeu-se membro da Academia
Mineira de Letras. Em 1975, foi escolhido, por unanimidade,
Presidente Perpétuo da Academia Mineira de Letras, em
reconhecimento à sua dedicação, ao seu esforço permanente, à sua
obsessão em transformá-la, em preservar sua tradição e em dotá-la
de um espaço condizente com sua importância na vida cultural de
Minas Gerais. E vem a coincidência. Além da proximidade, da
amizade de família que sempre cultivamos, a sede da AML, doada
pelo Governo do Estado, é a casa na qual passei minha infância, a
casa do meu avô, Prof. Borges da Costa, Professor da Escola de
Medicina, a qual, ao longo da minha infância, freqüentei. Meu avô já
estava morto, mas minha avó morou lá até morrer. E uma casa que
me traz profundas e gratas recordações. E feliz coincidência essa
casa ter se transformado na sede permanente da AML. Deixo aqui
essa homenagem, essa lembrança, esse preito de saudade para que
os mineiros não se esqueçam desse grande homem, que tanto fez
pela nossa cultura, que tanta falta nos faz num momento em que,
mais do que nunca, os brasileiros e os mineiros precisam de pessoas
sensatas, corretas, honradas, de Vivaldi, que foi um grande homem
público, cidadão exemplar, chefe de família exemplar. Que o seu
exemplo continue iluminando a AML e pairando sobre todos os
mineiros.

Sr. Presidente, restam-me alguns minutos. Infelizmente, sou
obrigado a usar esta tribuna para falar de assuntos menos amenos do
que esse. E um prazer e uma alegria muito grande lembrar de um
amigo tão querido, de um homem da estatura e da dimensão
intelectual e moral como Vivaldi Moreira, mas gasto alguns minutos
para descer alguns degraus nas minhas preocupações. Pergunto aos
mineiros: "onde anda o Governador Itamar Franco?".

Ou melhor, a partir deste momento, os mineiros têm direito de se
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referir não ao Governador Itamar Franco, mas, ao cidadão que foi
eleito para governar Minas Gerais. E voz corrente -
independentemente de partidos políticos - entre os Prefeitos e
cidadãos de Minas Gerais que Itamar Franco, eleito para governar o
Estado, traiu a vontade popular e recusa-se a exercer o seu mandato.

Já foram centenas de vezes que, desta tribuna - está registrado nos
anais desta Casa -, cobrei: "Governador, exerça o seu mandato,
cumpra o seu compromisso para com o povo de Minas Gerais, porque
V. Exa. foi eleito para enfrentar os problemas de Minas'. E Minas tem
muitos problemas nas áreas da saúde e da educação, nas estradas,
etc. Tenha coragem, Governador, em pelo menos um momento, de
exercer o seu mandato. Tantas e tantas vezes fizemos esse apelo,
essa convocação. Mas o Governador ficou absolutamente insensível a
esse apelo, que não é meu, porque sou apenas mais uma voz, e uma
modesta voz. E um apelo do povo de Minas, dos Prefeitos, de todos
os que têm responsabilidades para com a vida pública do nosso
Estado. O Governador, absolutamente insensível como uma pedra de
gelo, recusou-se e se recusa a exercer, por um momento que seja, o
seu cargo.

Ainda agora, usou a desculpa de que iria cuidar dos interesses de
Minas Gerais e foi para a Europa, foi para a Itália, para Turim e não
sei mais para onde. Teve apenas um dia de programa oficial, Srs.
Deputados, povo de Minas, O Governador ficou quase dez dias no
exterior, mas somente durante um dia cuidou ou pretendeu cuidar de
assuntos de interesse do Estado, porque nos outros dias estava
passeando, estava cabulando seus compromissos à custa do erário
público. Essa é a verdade dos fatos. Durante toda a sua viagem,
apenas um dia foi dedicado a algum assunto de interesse de Minas.

Já retornou ao Brasil. Onde está o Governador? Está no Palácio da
Liberdade? Não. Está em Minas Gerais? Não. Está no Rio de Janeiro,
onde ficará Deus sabe até quando. Para onde irá depois? Já se fala
que programa um novo "road show", quer novamente sair passeando
pelo Brasil à custa do dinheiro do povo de Minas, a fim de cuidar de
um projeto pessoal que não tem nada a ver com as suas funções de
Governador.

E voz corrente, à boca miúda, e as pessoas já dizem de chacota, de
gozação, que o Governador está dando uma grande contribuição,
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evitando o desperdício de energia elétrica no Brasil, porque não vai
ao Palácio da Liberdade, que está permanentemente às escuras. O
mesmo se verifica com relação ao Palácio das Mangabeiras. O
Governador está contribuindo com a sua ausência do Estado, não
está consumindo 1kW sequer de energia elétrica, porque está
criminosamente ausente do Palácio da Liberdade e da frente do
Governo de Minas.

Voltarei brevemente a esta tribuna para lembrar mais uma vez ao
povo de Minas e aos Deputados o quanto o Estado está pagando por
essa ausência, o quanto isso nos está custando em perda de
investimentos produtivos, que gerariam novos empregos, mais
receitas - por meio de impostos - e mais riquezas para a nossa gente
mineira.

Realmente, é um prejuízo é uma desmoralização o fato de o Estado
não conseguir atrair recursos de órgãos oficiais, de grandes agências
internacionais.

Enfim, vou continuar, a cada dia do meu mandato, cumprindo o meu
compromisso e a minha obrigação constitucional de exercer o
contraditório, de fiscalizar o Poder Executivo, e mostrando ao povo
quanto custou o sacrifício que está nos impondo o Governador, pela
sua ausência, falta de compromisso, pelo seu descaso com o povo de
Minas Gerais.

Governador, basta. Ainda há tempo, ainda restam alguns dias.
Exerça, pelo menos por alguns momentos, o cargo para o qual V. Exa.
foi eleito. Pare de trair o povo de Minas Gerais, Governador. E uma
vergonha para todos nós. Isso não faz parte das tradições mineiras,
não faz parte das tradições republicanas. Governador, crie juízo.
Assuma, pelo menos por um momento, o cargo de Governador de
Minas Gerais.

Voltarei à tribuna para dizer a todos, em termos efetivos, quanto está
custando ao Estado a ausência, a omissão, a covardia, a traição do
Governador Itamar Franco. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Wanderley

Ávila, Srs. Deputados, senhoras e senhores, povo mineiro, gostaria de
relatar reunião extremamente esclarecedora e importante que
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aconteceu na Assembléia, com a presença do Sr. Secretário dos
Esportes, Sr. Sérgio Bruno Zech. Veio discutir alguns programas de
investimentos na área esportiva e, de maneira especial, anunciar a
todo o Estado a implantação do Programa Minas Olímpica, em
parceria com o Ministério dos Esportes.

Esse Programa, a bem da verdade, é a única iniciativa na área do
esporte especializado de Minas Gerais de que tenho conhecimento
nos últimos anos. Aquela Secretaria ficou na marginalidade, à margem
de grandes ações, à margem de grandes empreendimentos e
afastada de seu compromisso de levar o esporte até a nossa
juventude, de difundir o esporte especializado pelas diversas áreas do
Estado.

O que notamos é concentração de investimentos, de ações em Belo
Horizonte e outras grandes cidades, como Montes Claros, Poços de
Caldas, Teótilo Otôni, Januária, Governador Valadares, cidades que
nunca tiveram oportunidade, nenhum recurso ou atenção por parte
dos Governos e dos governantes a fim de difundir o esporte
especializado. Mal, mal se investe no futebol e, muitas vezes, com
campeonatos sem orientação e pouco programados.

O que víamos e ainda vemos é algo na área do futebol, mas, na
área do esporte especializado, Minas Gerais, se não fosse pelas
ações do Minas Tênis Clube e de algum outro clube particular, sempre
ficou e continua ficando numa situação bastante difícil.

O Programa Minas Olímpica é do Ministério dos Esportes, em
parceria com o Governo do Estado. E um programa que tem a mão
direta, presente do Ministro Carlos Melles, mineiro que tem dado
atenção toda especial ao nosso Estado e que tem um relacionamento
muito bom, muito importante com o Sr. Sérgio Bruno. O Programa vai
atender a 15 cidades mineiras. Divinópolis terá o investimento de
R$1.860.000,00; Conselheiro Lafaiete, de R$1.360.000,00; Juiz de
Fora, de R$2.000.000,00; Ipatinga, de R$800.000,00; Curvelo, de
R$1.060.000,00; Montes Claros, de R$ -1.360.000,00; Teófilo Otôni, de
R$1.060.000,00; Almenara, de R$1.060.000,00; Januária, de
R$1.060.000,00; Uberlândia; de R$3.000.000,00; Uberaba, de
R$1.800.000,00; Araxá, de R$1.800.000,00; Patos de Minas, de
R$1.800.000,00; São Sebastião do Paraíso, de R$1.800.000,00;
Varginha, de R$1.800.000,00.
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Pelas cifras dos recursos a serem aplicados, podemos esperar

que essas cidades, que esses pólos regionais possam ter esse
investimento maior e dedicar-se ao aperfeiçoamento do nosso esporte
especializado. Serão construídas pistas e piscinas olímpicas, ginásios
poliesportivos cobertos, quadras poliesportivas e melhorias em
campos de futebol. Isso dará novo alento e dimensionamento ao
esporte especializado.

No que se refere à minha região, fico muito feliz e entusiasmado
quando noto que pelo menos duas cidades do Norte de Minas serão
agraciadas com esses recursos dos Governos Federal e do Estado:
Montes Claros e Januária. Montes Claros tem 310 mil habitantes e já
teve os seus áureos tempos no esporte especializado através do
Montes Claros Tênis Clube, que formou verdadeiras gerações de
campeões no tênis, no basquetebol, no voleibol. Desse modo,
contribuiu decisivamente no passado - não muito distante - para elevar
o nome da cidade e o do nosso Estado.

Montes Claros tem um Prefeito vocacionado para o sucesso. O ex-
Deputado Jairo Ataíde, agora Prefeito, e pelo segundo mandato, é
nosso companheiro e já está acionando Brasília para construir o
Estádio Municipal de Montes Claros, com capacidade para 25 mil
pessoas. Agora o Prefeito recebe a notícia, que também foi fruto do
seu trabalho, de suas incursões políticas em Brasília, juntamente com
o Ministro Carlos Melles, do seu partido. Então, Montes Claros vai
receber e contar com essa tão importante vila olímpica para
aperfeiçoar o esporte especializado.

A nossa juventude terá nova dimensão no seu atendimento,
principalmente o jovem de risco, que está marginalizado e hoje é um
risco muito grande para a sociedade, porque está se perdendo pelo
caminho da marginalidade, sem volta. Sabemos que o esporte é uma
das poucas portas que se abrem para acudir esse nosso jovem
necessitado. Fico tranqüilo porque tenho certeza de que, quando
esses recursos caírem nas mãos do Prefeito Jairo Ataide, serão
multiplicados, e teremos essa vila olímpica.

Entusiasma-me saber que também receberá recursos a cidade de
Januária, no extremo Norte de Minas Gerais, às margens do rio São
Francisco, vocacionada para arrebanhar toda uma ação política e
administrativa da região. E uma cidade líder, uma cidade que tem à
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frente um Prefeito simples, humilde, uma pessoa que foi reeleita
contra todas as expectativas, contra todos os prognósticos políticos,
um homem que, mesmo sendo Prefeito pela segunda vez, não deixou
a simplicidade que tem. Quer investir também na juventude de
Januária. Receberá esses recursos, que são tão importantes. Já conta
com um estádio municipal em construção e com a ajuda do Deputado
Federal Fernando Diniz. Sabemos perfeitamente que o Prefeito
Josefino vai receber esses recursos e vai fazer com que Januária
assuma de vez a posição de liderança de uma das maiores cidades
do Norte de Minas Gerais, uma cidade com mais de 70 mil habitantes,
uma cidade que precisa ser redescoberta, que precisa ter
investimentos. Estamos trabalhando junto ao Prefeito e aos
Vereadores para que a cidade de Januária tenha essa atenção
especial que precisa e merece.

Por falar em Januária, estamos iniciando hoje um movimento a fim
de dotar essa cidade de um centro regional de saúde. E uma
promessa do Sr. Secretário da Saúde, Gen. Carlos Patrício. Ele nos
disse que precisa urgentemente implantar um centro regional de
saúde na cidade de Unaí e outro na cidade de Januária, para ter um
dimensionamento administrativo de mais de 30 cidades. O Norte de
Minas tem apenas um centro regional de saúde. Esse centro localiza-
se em Montes Claros e é responsável pelo controle de mais de 80
cidades.

E praticamente impossível que o Diretor do Centro Regional de
Saúde de Montes Claros consiga desempenhar seu papel melhor que
da forma como vem fazendo. O Dr. Renato Espírito Santo é um
grande homem, uma grande pessoa, mas é necessário que o Norte
comece a ser redividido em algumas áreas, principalmente no setor
administrativo. Precisamos do Centro Regional de Saúde de Montes
Claros. O Chefe de Gabinete do Secretário esteve em Januária e
obteve do Prefeito Josefino todo o apoio e boa-vontade para a
implantação desse novo centro regional de saúde. Disponibilizou as
instalações físicas, o material humano e tudo que foi possível para se
implantar esse centro regional de saúde em Januária. Juntamente
com as cidades vizinhas, Manga, Itacarambi, Jartuária vai poder
gerenciar um programa próprio no setor de saúde. E necessário que
as autoridades, que o Governo do Estado possa fazer da
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oportunidade que têm em mãos a justiça, principalmente no setor de
saúde pública do nosso Estado. Não é possível convivermos mais
com os problemas da forma como estamos convivendo. Não é
possível exigir mais dos nossos hospitais filantrópicos, particulares,
conveniados e públicos, para que assumam as deficiências da saúde
pública dos Governos do Estado e Federal. Entendemos que o Gen.
Carlos Patrício está fazendo um grande trabalho. Não faz mais porque
não tem como fazer, não tem recursos para fazer a saúde pública que
a região norte-mineira precisa, que o Governo Itamar Franco quer
fazer. E preciso que este orçamento que vai ser discutido contenha a
dotação orçamentária para implantar definitivamente os Centros
Regionais de Saúde de Januária e de Unaí, a partir de 2002.
Estaremos aqui atentos, denunciando, exigindo e cobrando para que o
orçamento possa nos atender no mínimo necessário para que nosso
povo possa ter a dignidade de ter acesso a uma saúde pública de
melhor nível.

Finalizando, Sr. Presidente, quero congratular-me, primeiro, com o
Secretário de Esportes, Dr. Sérgio Bruno, e com o Ministro Carlos
Melles pelo lançamento do Programa Minas Olímpica em toda Minas
Gerais, principalmente na nossa Montes Claros e na nossa Januária.
Queria também fazer um apelo neste momento, de público: estamos
colhendo assinaturas de apoio dos Deputados para solicitarmos do
Governador Itamar Franco a implantação definitiva do Centro Regional
de Saúde de Januária, redividindo essa vasta região norte-mineira no
setor administrativo da saúde pública, para que possamos dotá-la de
melhor atendimento à saúde da nossa população. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

ilustres visitantes, imprensa, vejo, desta tribuna, o companheiro
Deputado Wanderley Avila, que tem se distinguido por representar
alguns municípios ao longo do nosso querido rio São Francisco e é
autor de importante projeto nesta Casa. Esta é uma homenagem que
presto ao nosso Presidente e à cidade mineira de São Roque de
Minas, que entre tantas potencialidades abriga a nascente do rio São
Francisco.

A Assembléia Legislativa do Estado, o Governo e o Poder Judiciário,
na próxima quinta-feira, estarão prestigiando a comemoração dos 500
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anos da descoberta do rio São Francisco. Neste momento, nós,
brasileiros, passamos por momentos angustiantes, convivendo com os
apagões, que demonstram grande falta de planejamento público, certa
irresponsabilidade do poder público para com os nossos bens mais
preciosos: os nossos rios. E exatamente neste momento que temos o
dever e a obrigação de enaltecer um rio, que é chamado da unidade
nacional não só pela sua potencialidade e pelo que representa, mas
também, acima de tudo, porque contém o bem mais precioso da
humanidade: as águas.

São Roque de Minas fica no Sudoeste, aos pés da serra da
Canastra, na região do Alto São Francisco, onde é Prefeito um
companheiro do meu partido, de nosso PMDB, Cairo Manoel, que
integra, juntamente comigo, a Executiva do partido. Em seu nome e
em nome dos munícipes de São Roque de Minas, agradecemos à
Assembléia, ao Governo do Estado e ao Tribunal de Justiça, que lá
estarão para realizarmos manifestação e comemorarmos os 500 anos
do rio São Francisco.

A cidade tem nome de santo, mas já foi terra de índio bravo e
negros guerreiros. Os primeiros habitantes da região foram os índios
cataguases, que, apesar da fama de ferozes, foram dizimados pelos
brancos ainda no século XVII. Depois vieram os negros, escravos
fugidos que formaram alguns quilombos célebres na região da serra
da Canastra. O mais famoso foi o do Pai Inácio, que dizem ter sido tão
grande quanto o de Palmares.

Aos poucos, surgiram os primeiros habitantes da pequena povoação
que se formaria próximo à capela de São Roque e se tornaria Distrito
de Piumhi, em 1842. Quase um século depois, em 1938, São Roque
virou cidade independente, mas trocou de nome: Guia Lopes, em
homenagem a José Francisco Lopes, o guia das tropas brasileiras no
episódio da guerra do Paraguai conhecido como Retirada de Laguna.
Só em 1962 a cidade foi legalmente rebatizada com o nome atual,
São Roque de Minas.

A cidade tem pouco mais de 6 mil habitantes, e, há mais de um
século, a sua vida econômica se baseia na produção do famoso queijo
canastra. Mas o turismo começa a se destacar como atividade
econômica e promete mudar a vida da cidade. Nos últimos cinco anos
surgiram várias pousadas na cidade e o número de visitantes anuais

rs



90
saltou de aproximadamente 2 mil para mais de 10 mil, conforme os
registros do Parque Nacional.

A segunda maior atividade em importância é a cafeicultura, cuja
área de plantio cresceu muito nos últimos dois anos. As duas
atividades estão em crise, devido aos preços baixos.

E o evento que toma conta da cidade são os 500 anos do
descobrimento do rio São Francisco, conhecido como Rio da Unidade
Nacional, O dia 4 vai ser a grande data que envolve todo os homens
públicos de Minas, que reconhecem a importância desse grande rio.

A bacia do São Francisco possui área de 640.000km 2, e o curso
principal do rio tem extensão de 2.7001km entre as cabeceiras, na
serra da Canastra, em terras do município de São Roque, em Minas
Gerais, e a foz, no oceano Atlântico, entre Sergipe e Alagoas.

As águas do São Francisco e de seus afluentes apresentam boa
potabilidade, demandando, apenas, tratamento convencional para
abastecimento humano, embora venham sofrendo descargas pontuais
de detritos poluentes. Para irrigação, a água do curso principal é
considerada ótima, tendo sido classificada como C1S1, segundo o
método do Laboratório de Salinidade do Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos.

Infelizmente, nas últimas décadas, os recursos naturais do rio foram
violentamente degradados. Por isso, fazem-se necessárias medidas
saneadoras urgentes para a recuperação do rio. Somente com essa
ação, realmente de integração nacional, o 'Velho Chico" voltará a ser
importante do ponto de vista econômico e social.

Sabemos que o Governo mineiro não se posiciona contra esse
projeto do Ministério da Integração Social, de transposição do rio São
Francisco, pois o Governador reconhece a grave situação vivida por
nossos irmãos nordestinos. Também somos favoráveis a uma solução
que atenda ao povo do Nordeste, mas não podemos esquecer que os
mineiros também têm seus problemas em relação ao rio São
Francisco.

Desde sua nascente, em São Roque de Minas, passando pela
represa de Três Marias, que, há anos, apresenta dificuldades para
recompor o nível mínimo do seu reservatório devido à degradação dos
seus afluentes, como os rios das Velhas e Paraopeba, para citar dois
mais próximos da capital mineira, passando ainda por Pirapora, onde
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os pescadores encontram grandes dificuldades em conseguir tirar
peixes do São Francisco, devido à poluição e ao baixo nível do rio.
Aos poucos, abandonam suas tradicionais profissões de pescadores
para não matarem a si e suas famílias de fome. Ressaltamos que, no
Norte de Minas e na divisa com a Bahia, ao longo do São Francisco,
também encontramos situações de miséria parecidas com as do
Nordeste.

Nós, mineiros, precisamos estar unidos, para evitar degradação
maior do rio, que faz a integração de parte do povo brasileiro.

Por isso, apelamos a todos os Deputados, para que se posicionem
perante a questão da transposição das águas do São Francisco,
impedindo, assim, futuro sombrio para todos os mineiros."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, em nome da população de São
Roque de Minas, que tenho o dever de representar, e de seu Prefeito,
Cairo Manoel, agradecemos a sensibilidade do Governador do
Estado, do nosso Vice-Governador, do Tribunal de Justiça e desta
Casa, que, no próximo dia 4, farão reunião especial, transferindo a
sede dos trabalhos para aquela cidade. Esse será marco histórico
para a cidade, que abriga a nascente do rio São Francisco, e, acima
de tudo, acenderá uma ponta de esperança para aquele povo, aquela
região e, sobretudo para o rio.

O Deputado Marco Régis (em aparte)* - Deputado Márcio Cunha,
parabenizo V. Exa. pelo relevante tema que aborda nesta tarde, no
Plenário da Assembléia. No ano passado, a nosso requerimento,
tivemos a oportunidade de instalar Comissão Especial para tratar da
transposição das águas do rio São Francisco, da qual tive a honra de
ser o Presidente.

Naquela ocasião, conseguimos levar até à nascente do rio uma
comitiva de dez Deputados Federais, cinco de Minas Gerais e cinco
de Estados do Nordeste, entre eles Marcondes Gadelha, da Paraíba,
e Régis Cavalcanti, da Bahia. Vários Deputados desta Casa estiveram
presentes, e pudemos observar a situação de abandono da nascente,
com a qual os Deputados Federais ficaram estarrecidos.

O dinheiro cobrado pelas visitas ao Parque Nacional da Serra da
Canastra, muitas vezes polpudo, cai no caixa único do Tesouro
Nacional, não sendo destinado à vigilância da nascente do rio. Essa
informação estarreceu os Deputados Federais. Na verdade, quem
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cuida dela é a Prefeitura de São Roque de Minas e o IBAMA, mas
os recursos gerados pela visitação são necessários.

O evento do dia 4 será marcante e chamará novamente a atenção
para o rio São Francisco, grande rio da unidade nacional. Por isso,
parabenizo-o por abordar o tema e reafirmo a V. Exa. nossa
solidariedade a todas as manifestações que visem ao benefício e a
revitalização desse rio.

O Deputado Márcio Cunha* - Muito obrigado, Deputado Marco
Régis.

Gostaria de acrescentar que a cidade espera ansiosa por todos nós,
Deputados, pelo Governador, pe o Vice-Governador, pelos
Desembargadores do Tribunal de Ji stiça, enfim, por todos que
possam comemorar os 500 anos da lescoberta do rio da unidade
nacional.

Aproveito ainda o ensejo para anunciar, com alegria, como
Deputado que teve a iniciativa de propor, no orçamento do Estado, o
asfaltamento da estrada que liga São Roque de Minas a Piumhi, que o
Governador Itamar Franco lá estará, assinando a ordem de serviço,
para que o DER possa, enfim, dar àquela cidade a oportunidade de
ser ligada totalmente por asfalto a Piumhi e às outras cidades da
região.

Vejam o descuido por parte do poder público: uma cidade como São
Roque de Minas, que guarda belezas naturais fantásticas como a
Cachoeira Casca Danta, conhecida por muitos, até hoje não é
totalmente ligada pelo asfalto.

Isso, infelizmente, demonstra o abandono e o descaso das
autoridades públicas para com São Roque de Minas. Felizmente, o
Governador Itamar Franco e o Vice-Governador Newton Cardoso,
imbuídos do propósito de, efetivamente, dotar a cidade com o asfalto,
assinarão essa ordem de serviço, que determinará a ligação de São
Roque de Minas a outras cidades da região.

Cumprimento, mais uma vez, aquele povo destemido e o nosso
Prefeito, Cairo Manoel. Digo à população de São Roque de Minas que
lá estaremos, juntamente com todos os Srs. Deputados, para cantar
parabéns para o rio São Francisco. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)
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1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2 1 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião
especial para o dia 15/10/2001, conforme requerimento do Deputado
Sebastião Costa e outros, deferido em Plenário (entrega do título de
cidadão honorário ao Sr. José Polanczyk, Presidente da Companhia
Siderúrgica Belgo-Mineira).

Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Antônio Carlos Andrada, Líder do PSDB - Sebastião Costa, Líder do

PFL - Cristiano Canêdo, Líder do PTB - Bené Guedes, Vice-Líder do
PDT - Pinduca Ferreira, Vice-Líder do PPB - Rogério Correia, Vice-
Líder do PT - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, no exercício da Presidência.

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

termos da Decisão Normativa n° 9, o Requerimento n° 2.639/2001, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de Política
Agropecuária - aprovação, na 73 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n os 2.516, 2.525 e 2.530/2001, do Deputado João
Batista de Oliveira , e 2.526/2001, do Deputado Sebastião Costa
(Ciente. Publique-se); e pelos Deputados Adelino de Carvalho -
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informando sua desfiliação do PMDB; Dalmo Ribeiro Silva -
informando sua desfiliação do PSD; Fábio Avelar - informando sua
desfiliação do PPS e sua filiação ao PTB; e Aílton Vilela - informando
sua filiação ao PTB (Ciente. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões
e às Lideranças.).

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, tendo em vista a desfiliação do Deputado Fábio

Avelar do PPS, comunica que essa representação partidária deixa de
constituir bancada nesta Casa, nos termos do art. 66 do Regimento
Interno.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 18 Fase, a

Presidência passa à? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. A Presidência, tendo em vista
a importância da matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados, Não há

quórum para votação, mas o há para a discussão da matéria
constante na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 20 turno, do Projeto de Resolução

n° 1.538/2001, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, as alienações das terras devolutas que especifica. A
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 825/2000, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga
tributária incidente sobre fio de malha sintética. 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.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 825/2000

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS de
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18% para 12% nas operações internas das indústrias de fiação,
têxteis, vestuário e calçados.

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

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 12- ....................................
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a alíquota do ICMS
para até 12% (doze por cento) nas operações internas das indústrias
de fiação, têxteis, vestuário e calçados.

Art. 20 - A suplementação necessária à renúncia de receita prevista
nesta lei estará vinculada aos recursos do Fundo de Desenvolvimento
de Indústrias Estratégicas - FUMDIEST.

Art. 30 - Q Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de sessenta dias a contar da
data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de setembro de 2001.
Marcelo Gonçalves
Justificação: Objetivamos, com a apresentação do substitutivo em

tela, ampliara concessão de benefícios aos setores de fiação e têxteis
que trabalhem com outros fios, além dos de malha; de vestuário em
seu contingente diferenciado; ao setor calçadista, que, a exemplo dos
mencionados, vem sofrendo os castigos dessa incoerência tributária.

A intenção é de que o Estado reduza a alíquota do ICMS incidente
sobre as operações das indústrias de fiação, têxteis e calçados a fim
de que seja igualado o índice estadual com os implantados em outros
Estados.
O setor é responsável por uma movimentação de

R$5.000.000.000,00, e, caso não haja a diminuição da alíquota do
ICMS, o produto mineiro cada vez mais perderá espaço na
concorrência estadual e nacional, haja vista o grande número de
empresas do setor que invadem o mercado interno.

A limitação da redução ao percentual de 12% não ultrapassa o
parâmetro estabelecido para a incidência do imposto nas operações
interestaduais.
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Cientes de que a redução da carga tributária sobre produtos

específicos, conforme proposto, deve atender aos preceitos
constantes na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, e em particular,
no inciso II, "in verbis", "estar acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado no "caput" deste artigo, por
meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição", apresentamos na sugestão do art. 2 0 , como medida de
recomposição de receita, a vinculação dos recursos do FUNDIEST, o
que visa dar suporte financeiro ao desenvolvimento de setores
estruturantes do parque industrial mineiro com o propósito de gerar
empregos diretos ou indiretos que expressem melhoria quantitativa ou
qualitativa na oferta de trabalho do Estado.

Na tentativa de reparar injustiças e apresentar condições para a
indústria mineira dos setores mencionados produzir, comercializar,
pagar o que é justo e devido e empregar, buscamos com o apoio dos
nobres pares a aprovação da proposta em tela.

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 825/2000
Dê-se ao art. 1° do Projeto de Lei n°825/2000 a seguinte redação:
Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

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

condições previstos no regulamento, a reduzir a carga tributária para
até 12% (doze por cento) nas operações internas com fio sintético de
malha e com os produtos de vestuário.".

Sala das Reuniões, de maio de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A redução de 18% para 12% da carga tributária do

ICMS nas operações internas dos produtos mencionados nesta
emenda encontra amparo legal no art. 155, inciso VI, da Constituição
da República, que permite a redução da alíquota interna até o limite
da interestadual. Em Minas Gerais, a alíquota do ICMS praticada é de
18%. A alíquota interestadual da Região Sudeste é de 12%, conforme
fixado na Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. Daí a
redução pretendida, nos termos do citado dispositivo constitucional,
poderá ser adotada por meio de lei estadual, independentemente do
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Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, já que não
ultrapassa o limite de balizamento das alíquotas internas e
interestaduais.

Tendo em vista que a redução da carga tributária contribuirá para o
fortalecimento e aumento da competitividade da indústria mineira, o
que, em médio e longo prazos, resultará na geração de mais emprego
e aumento na receita tributária do setor em benefício do próprio Fisco
Estadual, solicitamos o apoio de todos os Deputados à aprovação
deste projeto de lei.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto um substitutivo do Deputado Marcelo Gonçalves, que recebeu
• n° 1, e uma emenda do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu
• n° 1, e que, nos termos do § 2 0 do art.188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com o substitutivo e com a emenda à Comissão
de Fiscalização Financeira para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 640/99, do Deputado
João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a
projetos esportivos no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina por
sua aprovação com as Emendas n os 1 a 5, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 605/99, do Deputado
Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel que especifica ao Município de Santo Antônio do Monte. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
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 os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 3, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária da mesma data, 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 r REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 60/2001
As quinze horas do dia vinte e dois de agosto de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené Guedes,
João Pinto Ribeiro e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes
declara aberta a reunião e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir,
designa como escrutinador o Deputado Mauro Lobo, que, após a
votação, proclama o resultado: foi eleito o Deputado Márcio Cunha e
Vice-Presidente, o Deputado João Pinto Ribeiro, ambos com três
votos. O Presidente "ad hoc" empossa o Vice-Presidente, a quem
passa a direção dos trabalhos. O Deputado João Pinto Ribeiro
agradece a sua eleição e a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - João Pinto Ribeiro - Bilac Pinto.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI
ROBIN HOOD

Às quinze horas do dia quatro de setembro de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani,
Dinis Pinheiro e Arlen Santiago, membros da supracitada Comissão.
Registra-se também a presença dos Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Edson Rezende e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro, 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 ouvir os
Srs. José Luciano Pereira, Diretor-Geral do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, e Jarbas Nogueira de Medeiros Silva, Presidente da
Fundação João Pinheiro, e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão. A Presidência informa que o Plenário desta casa aprovou

rs



99
requerimento de prorrogação, por 30 dias do prazo de
funcionamento desta Comissão, ficando o término dos trabalhos
previsto para o dia 5/10/2001. A seguir registra a presença dos Srs.
Miguel Ribon, Diretor de Proteção da Biodiversidade do IEF,
representando o Diretor-Geral desse órgão; Domingos Caldonazo de
Almeida, Técnico da Fundação João Pinheiro e especialista na Lei
Robin Hood, e Rogério Andrade, Pesquisador da Fundação João
Pinheiro, representando o Presidente dessa Fundação. Passa-se,
então, à fase de debates, quando a palavra é concedida aos
parlamentares e aos convidados presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Em seguida, tem início a fase de apreciação de
proposições da Comissão, quando é aprovado requerimento do
Deputado Arlen Santiago em que solicita se peça ao Secretario da
Fazenda que informe a esta Comissão o valor arrecadado de ICMS a
partir janeiro 1998 e a quantia repassada mensalmente aos
municípios. 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, 2 de outubro de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Geraldo Rezende -Dinis Pinheiro.

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI
ROBIN HOOD

Às quinze horas do dia dezoito de setembro de dois mil e um,
comparece na Sala das Comissões o Deputado Alberto Bejani. A
Presidência declara aberta a reunião, informa que não há quórum
para apreciação da ata da reunião anterior e que a reunião se destina
a ouvir convidados e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Registra-se a chegada dos Deputados Dinis Pinheiro e Arlen
Santiago, membros da supracitada Comissão. Em seguida, a
Presidência passa a palavra ao Sr. Antônio Pinheiro, Prefeito
Municipal de lbirité, e aos parlamentares presentes conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
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Alberto Bejani, Presidente - Geraldo Rezende - Diniz Pinheiro.

ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As quinze horas e dez minutos do dia dezoito de setembro de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios
da Vereadora Maria das Graças de Oliveira Almeida, Presidente da
Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, comunicando o fechamento
dessa Casa Legislativa; ofício do Sr. Antônio Carlos Resende,
Presidente da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - AMBEL -, solicitando que esta Comissão indique
representante e respectivo suplente junto ao órgão; do Sr. José Pedro
Rodrigues de Oliveira, Secretário de Estado da Casa Civil,
comunicando que o pedido desta Comissão, referente à inclusão, na
lei orçamentária de 2002, de recursos para os setores básicos dos
municípios integrantes da AMEJE e AMAJE, foi encaminhado à
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, para exame;
revista "Municípios" referente a maio e junho de 2001. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São postos
em votação e aprovados, em turno único, os Requerimentos n°s
2.513/2001, do Deputado Pinduca Ferreira; 2.518/2001, do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; 2.528/2001, do Deputado Ambrósio Pinto;
2.536 a 2.539/2001, do Deputado Arlen Santiago; 2.540/2001, do
Deputado Chico Rafael; 2.542 e 2.543/2001, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira; 2.547/2001, do Deputado Aílton Vilela; 2.550 a
2.557/2001, do Deputado Bilac Pinto. Registra-se, neste momento, a
presença do Deputado Ambrósio Pinto. Prosseguindo, a Presidência
lembra aos membros da Comissão o Seminário Segurança Pública no
Norte de Minas Gerais, na cidade de Janaúba, em 28/9/2001. O

rÀ
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Deputado Ambrósio Pinto, com a palavra, justifica sua ausência no
referido evento. 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, 2 de outubro de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto.

ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de setembro
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
José Milton, Fábio Avelar e Maria José Haueisen, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Milton, 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. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e discutir, em audiência pública, os problemas relativos à
circulação de águas pluviais nas áreas cársticas vizinhas ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, especialmente nas lagoas de Confins e
Santo Antônio, que tiveram seus sumidouros assoreados. Passa-se à
r Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Informa a Presidência que continua em discussão o parecer para o 2°
turno sobre o Projeto de Lei n° 498/99, ocasião em que o Deputado
Fábio Avelar apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta
da matéria, o qual é deferido pelo Presidente. Na condição de relator
para o 20 turno sobre o Projeto de Lei n° 1.392/2001, o Presidente
procede à leitura do parecer, que conclui pela aprovação da matéria
na forma do vencido no 1 0 turno. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidência transforma essa
parte da reunião em audiência pública e convida a tomar assento à
mesa os Srs. João Batista da Silva e Wales Lucas Ribeiro,
respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de
Confins; Jarbas Soares Júnior, Coordenador das Promotorias de Meio
Ambiente; Edésio Teixeira de Carvalho, do Projeto Manuelzão;
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Ricardo José da Rosa e Fábio Marton, respectivamente,
Superintendente e Consultor da INFRAERO; Roberto Lopes de
Vasconcelos, Diretor de Desenvolvimento Hídrico do lgam; Paulo
Maciel, Presidente do Comitê da Bacia do Rio das Velhas; Mauro
Lobato Martins, Chefe da Divisão de Meio Ambiente da Prefeitura de
Pedro Leopoldo; Capitão Arley Ferreira, da Polícia Florestal; Ronaldo
de Luca e Tales Viana, representantes da COPASA-MG; e José
Geraldo Fagundes, Procurador do Município de Confins. O Deputado
José Milton se ausenta do recinto e o Deputado Fábio Avelar assume
a direção dos trabalhos. Com a palavra, o Presidente explica o
objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra a cada um dos
convidados, que fazem suas exposições. Ocorre amplo debate entre
Deputados, convidados e participantes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Luiz Menezes.

ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro
Lobo, Ivair Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise
e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Agostinho Patrús. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo , declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvir convidados, que prestarão
subsídios para a discussão do Projeto de Lei n° 1.501/2001, em
tramitaçao nesta Casa. Informa, ainda, o recebimento de ofícios dos
Srs. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social; Breno Montoni, Chefe de
Gabinete do Secretário de Transportes e Obras Públicas e Aliator
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Silveira, Superintendente de Negócios da CEF. A seguir, informa
que está aberto o prazo para a apresentação de emendas aos
Projetos de Lei nos 1.763 e 1.779/2001. Passa-se à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer, pela
aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°129/99 na forma proposta
(relator: Deputado Ivair Nogueira em virtude de redistribuição). Em
seguida, são convidados a compor a Mesa os Srs. Adailton Vieira
Pereira, da Superintendência Central de Administração de Materiais
da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, representando
o Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário; Renata Maria Paes de
Vilhena, Secretária Adjunta de Logística e Tecnologia da Informação
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Vanessa Martins
Pimenta de Carvalho e Antônio da Costa Lima Filho, membros da
Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Contas do Estado,
representando o Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal;
Maria de Lourdes Rezende dos Santos, advogada; Pedro Mateus de
Oliveira, Superintendente da CEMIG; José de Araújo Lins, Gerente da
Área de Materiais da CEMIG; Carlos Barbiere, Gerente da Área de
Informática da CEMIG; Eduardo Luís de Oliveira, Assessor da
Gerência de Aquisições de Serviços da CEMIG, representando o Sr.
Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG; Márcia Hosana de
Almeida Alves, Coordenadora do SIAD, e Darcilene Magalhães,
responsável pelo Pregão Eletrônico, representando a PRODEMGE e o
SIEMG. Logo a seguir, passa-se a palavra aos expositores, para que
falem sobre a matéria objeto da reunião. Segue-se amplo debate entre
os convidados e Deputados, 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, 3 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria -

Hêmolo Aloise - Rogério Correia.
ATA DA 44 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

rs
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Glycon Terra Pinto, Djalma Diniz e Márcio Cunha (substituindo este
ao Deputado Paulo Peftersen, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio Cunha,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Márcio Cunha o Projeto de
Resolução n° 1.739/2001 e os Projetos de Lei n os 1.371, 1.392, 1.590,
1.627, 1.643, 1.644/2001 e ao Deputado Djalma Diniz os Projetos de
Lei n

o
s 1.672, 1.579, 1.580, 1.586, 1.605, 1.616, 1.620/2001.

Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se a ia Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução n° 1.73912001 e dos Projetos de Lei nos 1.371 e
1.39212001 (relator: Deputado Márcio Cunha). Passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
matérias de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n

o
s 1.590, 1.627, 1.643, 1.644 (relator: Deputado

Márcio Cunha) e 1.672, 1.579, 1.580, 1.586, 1.605, 1.616, 1.620/2001
(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, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins - Geraldo Rezende.
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO

LEITE
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de setembro de

dois mil e um, comparecem no Auditório da Sociedade Rural do
Parque de Exposições João Alencar de Athaíde, no Município de
Montes Claros, os Deputados João Batista de Oliveira, Gil Pereira,
Dimas Rodrigues e Elbe Brandão (substituindo esta ao Deputado
Kemil Kumaira, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
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supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Luiz Tadeu Leite, Carlos Pimenta e José Braga. O Presidente,
Deputado João Batista de Oliveira, convida a compor a Mesa os Srs.
Vicente de Meio Matos, Secretário Municipal de Agricultura,
representando o Sr. Jairo Ataide, Prefeito Municipal de Montes Claros;
Kiko Canela, Vereador, representando a Câmara Municipal de Montes
Claros; Reinaldo Veloso Rabelo, Presidente do Sindicato Rural de
Montes Claros; Ronaldo Simões, Diretor da Federação de Agricultura
do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Lúcio Amara!, Presidente da
Sociedade Rural de Montes Claros; Gilberto Figueiredo Davi, Diretor
da Associação de Vereadores da Área Mineira da SUDENE - AVAMS
-; Ronaldo Mota Dias, Prefeito Municipal de São João da Lagoa e
Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da
SUDENE - AMAMS -; e o ex-Deputado Roberto Amaral. Havendo
número regimental, o Presidente declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado José Braga,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Deputado Dimas
Rodrigues faz a leitura de carta enviada pela empresa Indústrias
Alimentícias ltacolomy - lTASAfNestlé, informando que o Sr. Pedro
Simão Filho, Gerente de Assuntos Públicos da Nestlé-SP,
representará o Sr. Angelo Sorratini, Gerente Regional nesta reunião.
Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento no qual solicita seja
ouvido nesta reunião o Sr. Adauto Marques Batista, Presidente do
Sindicato das Panificadoras do Norte de Minas. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. O Presidente informa que a finalidade da
reunião é ouvir os Srs. Antônio Gaspar Figueiredo Bessa, Presidente
da Cooperativa Agropecuária Regional de Montes Claros; Pedro
Simão Filho, Gerente de Assuntos Públicos da Nestlé; Marcos
Alexandre Macedo Narciso, Diretor da Laticínios Vida Comércio e
Indústria Ltda.; Fábio Lafetá Rebello, Diretor da Laticínios Kaypy;
Carlos Genuíno de Quadros Figueiredo, Diretor da Indústria
Alimentícia Montes Claros Ltda.; José Carlos da Silva Costa, Gerente
do Supermercado Irmãos Bretas Filhos e Cia. Ltda.; Alfredo Silva
Cangussu, Proprietário do Supermercado Opção, e Adauto Marques
Batista, Presidente do Sindicato das Panificadoras do Norte de Minas,
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além dos produtores rurais da região. O Presidente registra o não-
comparecimento do Sr. Alfredo Silva Cangussu e passa a palavra aos
Srs. Vicente de Meio Matos e Reinaldo Veloso Rabelo, que fazem
suas considerações. Dando prosseguimento, passa a palavra aos
convidados, que, cada um por sua vez, fazem suas exposições e
respondem a pertuntas dos Deputados. O Presidente passa a palavra
aos produtores rurais. Participam dos debates os Srs. Gilberto
Figueiredo Davi, Reinaldo Veloso Rabelo, Marcelo Brant, Rodrigo
Alvim, Orlando Amaral, Afrânio Eleutério Nogueira e Leonardo Neves.
O Presidente esclarece que o teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a participação dos parlamentares, convidados e produtores
rurais e o empenho das autoridades locais, que possibilitaram a
realização desta reunião, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Luiz Fernando

Faria - Antônio Andrade - Cristiano Canêdo - Kemil Kumaira - Márcio
Kangussu.	-

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As oito horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito de
setembro de dois mil e um, comparecem no Plenário da Câmara
Municipal de Passos os Deputados Paulo Piau, Antônio Carlos
Andrada e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Registra-se a presença do Deputado Rogério Correia. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
proceder, juntamente com as comunidades escolares do Município de
Passos, a uma avaliação do ensino público no Estado e receber
sugestões para o plano de carreira do magistério. São convidados
para comporem a Mesa os Srs. Marcos Antônio Marques da Silva,
Presidente da Câmara Municipal de Passos; Darlan Esper Kailas,

kjá
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Vice-Prefeito Municipal de Passos e representante do Prefeito
Municipal; e a Sra. Eunice Blanco, representante da Superintendente
da 27a Superintendência Regional de Ensino, de Passos. O
Presidente registra a presença dos Vereadores José Renato, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Passos; Hélvio Maia e José
Horta, membros da Comissão de Educação da mesma Câmara; Auro
Maia, Joaquim Eurípides, José Luiz Ribeiro e Marli Ferreira e do Sr.
Nelson Maia, ex-Prefeito Municipal de Passos. Prosseguindo a
audiência, concede a palavra aos Deputados Antônio Carlos Andrada
e Rogério Correia, autores dos requerimentos que deram origem ao
evento, para suas considerações iniciais. Em seguida, o Presidente
passa a conceder a palavra, de maneira intercalada, aos membros da
Mesa e aos participantes, para que apresentem sua sugestões. Pede-
se o registro na ata da fala e das sugestões das Sras. Virgínia Castro,
que apresentou denúncia contra o IPSEMG; Rosane Fonseca, que
apresentou denúncia contra a Secretaria da Segurança Pública, e
Luíza Pedroso; dos Srs. Pierre Bedouch e Osório José Lemos e das
Sras. Maria Antônia Mourão Fonseca, Cleonice Rezende Mendonça,
Maria das Mercês, Maria Elizabeth Abazze e Maria das Graças dos
Reis. Segue-se amplo debate, conforme notas taquigráficas. Após as
considerações finais e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos presentes 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, 3 de outubro de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva - João Pinto Ribeiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.704/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Arlen Santiago, por meio do Projeto de Lei n°

1.704/2001, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais da Comunidade de Mandacaru, com sede no
Município de Várzea da Palma.

rs
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Publicada em 25/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para

exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n°12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, no presente caso,
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do
projeto em causa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.704/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano

Batista - Dilzon Meio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.705/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei sob

comento objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário da Placa do Queijo, com sede no
Município de Várzea da Palma.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como sustentação a Lei n° 12.972, de

27/7/98, que prevê os requisitos para a declaração de utilidade
pública.

A entidade em questão atende às condições estabelecidas pela
citada lei, conforme ilustram os documentos anexados ao processo e,
por tal razão, está apta a receber o título declaratório proposto.

Conclusão
Diante	do exposto,	concluímos	pela juridicidade,	pela
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Projeto de Lei n°constitucionalidade e pela legalidade do

1.705/2001 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio,

- Agostinho Silveira.
relator - Ermano Batista

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.712/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
teia visa declarar de utilidade pública o Centro Educacional
Profissionalizante da Pastoral da Criança e do Adolescente, com sede
no Município de Conselheiro Lafaiete.

Após a sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em regular

funcionamento há mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não percebem nenhum
tipo de remuneração pelo exercício de suas funções.

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.972, de
27/7/98, conforme atestam os documentos anexados ao processo,
está apta a receber o título de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.712/2001 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.721/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Fábio Avelar, por meio do Projeto de Lei n° 1.721/2001,

pretende seja declarada de utilidade pública a Fundação de
Assistência Multidisciplinar para Atendimento a Pacientes com Dor

rs
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Oncológica Residencial - Fundação Amor, com sede no Município
de Juiz de Fora.

Publicada em 31/8/2001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

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

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.721/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.724/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio do Projeto de Lei n° 1.724/2001, o Deputado Ambrósio

Pinto pretende seja declarada de utilidade pública a Casa de Caridade
Santo Antônio, com sede no Município de Virgínia.

Publicada em 1 0/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do
projeto em exame.

rs
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.724/2001, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.725/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n°

1.725/2001 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Francisco Sá, com sede no
Município de Francisco Sá.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 1 0/9/2001, vem o projeto
a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 2717198, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica,
ter em sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício
de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois anos.

Examinada a documentação juntada aos autos, verificamos que a
referida Associação preenche os requisitos constantes nessa lei;
torna-se, pois, habilitada ao título declaratório proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.72512001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.731/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arien Santiago, o projeto de lei sob comento
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objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Central de Campo
Belo da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Campo Belo.

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 6/9/2001, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
disposto no art. 188, c/c O art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

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

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica,
ter em sua direção pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício
de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois anos.

Observada a documentação juntada aos autos, constatamos que o
Conselho em causa preenche os requisitos constantes na referida lei;
torna-se, pois, habilitada ao título declaratório proposto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.731/2001,
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.732/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei ora analisado, do Deputado Arlen Santiago,

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Riacho Doce - ACORD -, com sede no Município de Várzea da Palma.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos que as sociedades civis em funcionamento no Estado

devem atender para serem declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. jO da Lei n° 12.972, de 2717198.

Procedemos ao exame da documentação que instrui o processo e
constatamos o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
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razão pela qual não encontramos óbice à aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.73212001
na forma original.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

	

- Agostinho Silveira.	-
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.735/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei sob análise

visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Bom Sucesso, com sede nesse município.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposição, após ser publicada, foi distribuída a este órgão colegiado
para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

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

Constatamos, pois, que a referida entidade tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não recebe remuneração pelo
exercício de seus cargos.

No entanto, apresentamos emenda ao projeto para adequar seu art.
l o à técnica de redação praticada pela Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.735/2001 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE de Bom Sucesso, com sede nesse
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município.".

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.736/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n°1.736/2001, do Deputado Ivair Nogueira, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Voluntários de Vianópolis, com sede no Município de Betim.

Publicada em 6/9/2001, iem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme disr 6e o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

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

Constatamos que a entidade mencionada no projeto tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.736/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Diizon

Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.737/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°

1.73712001 objetiva declarar de utilidade pública a entidade Aliança
Futebol Clube - BH, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 61912001, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do
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disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
previstos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, sendo que a pessoa
jurídica mencionada no relatório tem diretoria idônea, cujos membros
não são remunerados pelo exercício de suas funções, e encontra-se
em funcionamento há mais de dois anos.

Mesmo constatado o cumprimento das exigências legais, estamos
emendando a preposição para suprimir a sigla constante no seu art. ?
e inexistente no estatuto da entidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.73712001 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Suprima-se do art. l°a sigla BH.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.740/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela têm

por objetivo instituir a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson,
destinada a homenagear anualmente dez pessoas físicas e jurídicas
com o reconhecimento do poder público estadual, por sua atuação no
meio universitário mineiro.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 719/2001, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão para, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento interno, receber parecer.

Fundamentação
A instituição de homenagem cívica, além de não figurar entre as

competências privativas da União, relacionadas no ai. 22 da
Constituição Federal, é de competência remanescente do Estado,
conforme se depreende da norma estatuída no § 1° do art. 25 do
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mesmo diploma, que assim dispõe:
"§ 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição".
E oportuno ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição Estadual,

ao enumerar as matérias de iniciativa exclusiva de cada um dos
órgãos ou das autoridades estaduais, não inclui a instituição de
medalha entre aquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo.
Desta forma, infere-se que é lícito ao parlamentar deflagrar o processo
legislativo de matéria dessa natureza, embora apenas ao Governador
do Estado seja permitido conferir as condecorações ou os títulos
honoríficos, de conformidade com o estatuído no art. 90, XVII, da
Carta mineira. A esse respeito, lembramos que o art. 2 0 da proposição
atende a essa exigência constitucional.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.740/2001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.741/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição

sob análise tem por escopo declarar de utilidade pública o Centro
Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei S/C, com sede no Município de
Poços de Caldas.

Em atendimento ao que dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento interno, o projeto foi publicado e a seguir encaminhado a
esta Comissão a fim de ser apreciado quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
De conformidade com o art. P da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que

regula a matéria, podem ser declaradas de utilidade pública as
sociedades civis, desde que estejam em regular funcionamento no
Estado há mais de dois anos, servindo desinteressadamente à
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coletividade, e seja comprovado por autoridade competente que os
membros de sua diretoria são idôneos e não remunerados pelo
exercício de seus cargos.

À vista da documentação juntada aos autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento a tais requisitos, pelo que a proposição não
encontra óbice à sua aprovação.

No entanto, o projeto de lei merece receber algumas alterações em
face da constatação de que a entidade antecessora - referida no seu
art. 20 - já foi declarada de utilidade pública estadual mediante a Lei n°
4.046, de 29/12/65. Nessa circunstância, e levando-se em conta os
princípios da boa técnica de redação legislativa, segundo os quais o
texto de lei, por um lado, não deve ocupar-se em prestar
esclarecimentos desnecessários e, de outro, tanto quanto possível,
deve indicar os dispositivos ou leis que venham a ser revogados com
o seu advento, apresentamos duas emendas ao projeto, formalizadas
na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.741/2001 com
as Emendas n os 1 e 2, a seguir formalizadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 2°, renumerando-se os demais.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°4.046, de 29 de dezembro de 1965.".
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Agostinho

Silveira - Dilzon Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.745/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Ataiéia, com sede nesse município.

Publicada em 11/9/2001, foi a matéria distribuída a esta Comissão, à
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qual compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno, apreciar os seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme fica constatado do exame da documentação que compõe

os autos do processo, a referida entidade possui personalidade
jurídica própria, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos,
os cargos de sua direção não são remunerados e são ocupados por
pessoas reconhecidamente idôneas.

Portanto, estão atendidos os requisitos constantes no art. lO da Lei
n° 12.972, de 2717/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1° do
projeto de lei, uma vez que no estatuto da entidade não está
consignada sigla para ela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.745/2001 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N o 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Proteção à Maternidade e à Infância de Ataléia, com sede no
Município de Ataléia.".

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.747/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Bené Guedes, por meio do Projeto de Lei n°

1.74712001, pretende seja declarado de utilidade pública o Clube
Jovens da Terceira Idade Alegria de Viver, com sede no Município de
Rio Novo.

Publicada em 13/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõem os arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação

Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
na Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentação que instrui os autos do processo,
constata-se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas,
razão pela qual não vislumbramos impedimento à tramitação do
projeto de lei em tela.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.747/2001
na forma original.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.748/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei n°

1.748/2001 pretende declarar de utilidade pública a Federação Mineira
de Luta de Braço, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 13/9/2001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, razão pela qual
não vislumbramos óbice à aprovação da matéria.

Objetivando incluir a sigla da entidade no art. 1, apresentamos a
Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.748/2001
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com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

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

Luta de Braço - FMLB -, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meto - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.749/200 1
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°

1.749/2001 visa a declarar de utilidade pública a Associação SOS Rio
Verde, com sede no Município de São Lourenço.

Publicado no dia 13/09/2001, vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Analisando os autos do processo, constatamos que a proposição se

encontra corretamente instruída com os documentos indispensáveis à
declaração de utilidade pública, exigidos pela Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Cumpre-nos afirmar, por conseguinte, que não encontramos óbice à
tramitação do projeto sob comento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.749/2001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°223/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Anderson Adauto, por meio do projeto de lei sob
comento, objetiva autorizar o Poder Executivo a doar à Associação de

-
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Pais e Amigos dos Excepcionais de Perdizes o imóvel que
menciona.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cabe a este
órgão colegiado examinar preliminarmente a matéria, atendo-se aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O bem, descrito no projeto de lei sob análise, foi adquirido pelo

Estado por meio de doação do Município de Perdizes e,
posteriormente, cedido à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais da localidade, por meio de contrato de cessão de uso.
Deseja, agora, a entidade obter a propriedade do imóvel no intuito de
continuar exercendo suas atividades e edificar novas instalações.

A matéria está sujeita à regra emanada do art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de bens da
administração pública à prévia autorização legislativa, a existência de
interesse público devidamente justificado, avaliação do bem e a
licitação na modalidade de concorrência. E, ainda, às normas do art.
16 e 17 da Lei n°9.444 de 25/11/87.

No caso em comento, as leis dispensam a licitação, mas a norma
estadual institui que "a administração, preferencialmente à venda ou
doação de bem imóvel, concederá direito real de uso". Após análise
dos documentos do processo, em especial do ofício enviado a esta
Casa pelo Secretário de Estado da Administração Pública,
constatamos que seu posicionamento é convergente com o da norma
mineira. Nesse contexto, a mera autorização do Legislativo, sem a
respectiva vontade do Executivo, em nada contribuirá para efetivação
da doação. Estaríamos, pois, editando lei que, embora vigendo, seria
ineficaz.

O eminente jurista Miguel Reale sustenta que a "lei, no sentido
técnico desta palavra, só existe quando a norma escrita é constitutiva
de direito, ou esclarecendo melhor, quando ela introduz algo de novo
com caráter obrigatório no sistema jurídico em vigor(...)." ("in" Lições
Preliminares de Direito, Saraiva, 1976, 3 ed., p. 163.)

O não menos importante jurista José Afonso da Silva, em sua obra
"Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional", pondera que "o caráter de norma geral, abstrata e
obrigatória ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que
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decorre de sua qualidade de ato jurídico, se somam para
caracterizar a lei entre os demais atos do Estado". Se o projeto não
inova a ordem jurídica, podemos considerá-lo, portanto, antijurídico,
não devendo, pois, prosperar nesta Casa.

Além disso, o negócio jurídico que ora se pretende autorizar afasta o
caráter de imprescritibilidade dos bens públicos - garantia vitalícia de
domínio assegurada ao Estado sobre o imóvel. Transferido o bem
para o domínio da referida entidade, ficará sujeito ao pagamento de
dívidas futuras por ela contraídas, fato na prática de ocorrência
regular, em razão da gratuidade dos seus serviços.

Ressalte-se, ainda, que a Associação mantêm em seus quadros
empregados regidos pela CLT, os quais, por intermédio de ações
trabalhistas, poderão exigir como pagamento a penhora e o leilão do
imóvel doado, na hipótese de a entidade não possuir recurso
financeiro para honrar compromissos relativos a dívidas com salários
e encargos.

Em vista do exposto, com o contrato de cessão de uso aludido
acima, ponderamos que o imóvel continuará atendendo à APAE de
Perdizes, tão bem como se a doação fosse efetivada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela antijuricidade do Projeto de Lei n°

223/99.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°236/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Doutor Viana, por meio do Projeto de Lei n° 236/99, visa
a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo
terreno recebido em doação.

Após o desarquivamento da matéria, foi ela publicada e distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo bem imóvel, com
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área de 840m 2, que originalmente fora doado ao Estado pelo
referido ente da Federação, ficando o donatário com o encargo de
erigir no local a Superintendência Regional da Fazenda.

Não tendo sido dada a destinação que assegurava a efetividade do
negócio jurídico ao longa do tempo, pleiteia o município a reversão do
bem junto a administração estadual para evitar o ajuizamento de ação
e poder resolver a questão amigavelmente entre as partes.

A autorização legislativa para que a Poder Executivo possa executar
o que está previsto no projeto de lei em tela decorre da necessidade
de se conferir validade aos atos administrativos tendentes a fazer
transferência de domínio de bens públicos, ou seja, não pode o
Estado transferir o domínio de seus imóveis sem a devida autorização
deste parlamento, mesmo que seja para devolver bem originalmente
doado. Tal exigência é encontrada no art. 18 da Carta mineira, no art.
17 da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, e no art. 16 da Lei n°9.444, de
25/11/87.

Ademais, consultando a Constituição do Estado, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, encontramos a
determinação, no art. 6 0 , § 2°, que "o Estado terá o prazo de três anos
constados da data da promulgação de sua Constituição para fazer
cumprir as finalidades dos imóveis adquiridos mediante doação
municipal, sob pena de reversão". Está aí inscrito, portanto, a principal
ordenamento para justificar o projeto de lei sob comento.

Entretanto, apresentamos substitutivo à matéria para adequá-la à
boa técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 236/99 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Curvelo

o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao

Município de Curvelo o imóvel constituído por terreno com área de
840m2 (oitocentos e quarenta metros quadrados), situado na Rua
Desembargador Fleury, naquele município, registrado sob o n° 9.849,
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no livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Curvelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°790/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús, o projeto de lei sob
análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Itamonte o imóvel que menciona.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça para ser examinado preliminarmente, conforme
determina o art. 188, c/c o ad. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Itamonte, imóvel esse
incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1953 por meio de
doação do município referido, destinado à construção de um posto de
saúde, obra não realizada.

O bem pretendido, cujo terreno urbano tem área de 600m2, situado
no lugar denominado Vargem dos Caetanos, encontra-se ocioso, sem
nenhuma serventia para a administração pública estadual.

Já para o município, o terreno é de grande importância, uma vez que
ali será construída uma escola municipal, imprescindível para suprir a
crescente demanda por mais vagas na rede de ensino.

No que se refere às normas que regem a matéria, devemos atentar
ao que dispõe o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/1993, que
estabelece que a alienação de bens da administração pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado,
será precedida de avaliação e, em se tratando de bem imóvel,
dependerá de autorização legislativa, não podendo estar ele afetado a
finalidade administrativa especial, e o art. 16 da Lei n° 9.444, de
25111/87, que condiciona a validade da alienação de bens imóveis do
Estado, mesmo entre entes estatais, à prévia autorização legislativa,
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ao interesse público devidamente justificado e à avaliação.

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos
legais, cabe-nos observar que esta será realizada por órgão
competente do Poder Executivo. Já aquela não se aplica à hipótese,
por se tratar de uma exceção prevista em lei.

Feitas essas considerações, ressalte-se que o instrumento jurídico
hábil para que se efetue a transferência de domínio é a doação, visto
não constar encargo na escritura pública do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Itanhandu, que consigna o município como
doador e o Estado como donatário.

O projeto em análise atende aos preceitos legais, mas deveria estar
formalizando uma doação, e não uma reversão. Assim,
apresentamos-lhe substitutivo para especificá-la e às demais
cláusulas próprias dessa operação jurídica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 790/2000 na
forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Itamonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar imóvel de

propriedade do Estado ao Município de Itamonte, constituído de
terreno com área de 600m 2 (seiscentos metros quadrados), situado no
lugar denominado Vargem dos Caetanos, perímetro urbano desse
município, registrado sob o n° 3.939, a fls. 48 do livro 3-13, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção de uma escola municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
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Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.213/2000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado envia a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 139/2000, o projeto de lei sob comento, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Lagoa da Prata o imóvel que
menciona.

Examinando preliminarmente o projeto de lei, a Comissão de
Constituição e Justiça não encontrou óbice constitucional ou legal à
tramitação da matéria e apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem agora a
proposição a este órgão colegiado para ser apreciada sob a ótica da
fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do art. 102, VII, "d",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel descrito no projeto de lei em exame consta de terrenos e

benfeitorias com área de 1.590,75M2 situado no Município de Lagoa
da Prata, doado ao Estado pelo referido município para instalação de
uma unidade de ensino, obra concretizada e mantida por longos anos
pela administração estadual.

Com a municipalização das ações e serviços da educação, a
municipalidade assumiu o comando daquela unidade e reivindica o
imóvel para poder destinar recursos de seu orçamento para conservá-
lo.

Isso posto, cabe tecer as considerações formuladas a seguir. A
autorização legislativa, no presente caso, decorre da exigência da Lei
Federal n°4.320, de 17/3/64, que, ao estatuir normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece
no § 2° do art. 105 que a movimentação dos valores componentes do
ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

O negócio jurídico a que alude o projeto não acarreta despesas aos
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária. As alienações
de bens imóveis por doação, devidamente autorizadas por este
parlamento, não necessitam ser incluídas na lei orçamentária.
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Representam somente uma mudança no ativo permanente do
balanço patrimonial do Estado.

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

1.21312000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rogério Correia - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.429/2001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em comento
cria o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas
Desaparecidas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 16/3/2001, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito.

Fundamentação
O crescimento espantoso da criminalidade no País e as crescentes

dificuldades econômico-sociais por que passam os brasileiros têm
provocado significativo aumento do número de pessoas
desaparecidas no Brasil. Tanto por razões como a prostituição
forçada, a extração de órgãos e outros atos abjetos, quanto pelo
desemprego e pela intranqüilidade social, o desaparecimento de
pessoas tornou-se, na última década, grave problema na sociedade
brasileira.

Em Minas Gerais, os Poderes constituídos, preocupados com a
questão, instituíram medidas como a criação da Divisão de Referência
da Pessoa Desaparecida, na Secretaria da Segurança Pública, por
meio da Lei n° 13.341, de 28/10/99, e a obrigatoriedade de se iniciar a
busca imediata de pessoa desaparecida menor de 16 anos ou
portadora de deficiência física, mental ou sensorial, estabelecida pela
Lei n°13.764, de 30/11/2000.

As medidas propostas pelo autor do projeto vêm somar-se à ação
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eficiente da Delegacia Especializada em Localização de Pessoa
Desaparecida, que tem conseguido resultados significativos. A ampla
divulgação dos dados das pessoas desaparecidas e a constituição de
cadastro único para registrá-las serão instrumentos eficazes para
minorar o angustiante quadro de aumento dos desaparecimentos no
Estado.

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

1.429/2001, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Doutor

Viana - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.51412001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

Publicada em 28/4/2001, foi a matéria encaminhada a esta
Comissão para ser examinada quantos aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento, visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Conceição das Alagoas imóvel constituído por
um terreno de 3.080m 2, para que seja construída a sede do Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente, além de oficina e horta
comunitária destinadas à recuperação de menores infratores.

O interesse público que envolve a matéria é inquestionável e vem
atender ao disposto nas normas de Direito Constitucional e
Administrativo que regulam esse tipo de negócio realizado entre os
entes da Federação.

Na espécie, devemos reportar-nos ao estatuído no art. 18 da
Constituição do Estado, no art. 17, 1, da Lei Federal n° 8.666, de
21/6/93, e no art. 16 da Lei n°9.444, de 27111/87.

O conteúdo dessas normas revelam a necessidade de haver, além
do interesse público já especificado acima, a autorização legislativa, a
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avaliação prévia e a concorrência, dispensada esta nos casos de
doação entre as pessoas jurídicas aqui relatadas.

Além do exigido pela normas já referidas, não podemos deixar de
trazer à caiação o art. 1.165 do Código Civil, que define a doação de
bens como contrato. Tendo em vista esse parâmetro, é imprescindível
considerar a disposição de vontades que rege as ações dos
contraentes. Assim, a autorização legislativa específica, a ser
discutida e votada nesta Casa, depende primeiramente da
concordância do órgão ao qual está vinculado o bem.

A propósito, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, consultada sobre a conveniência do negócio jurídico,
informou-nos que necessita do imóvel para construção da sede do 3°
Pelotão da Polícia Militar da 4 Cia. Ind. Inferimos, diante disso, que o
contrato de doação não pode ser realizado por absoluta indisposição
de uma das partes.

Nessa condição, o bem assume as características de
inalienabilidade e de imprescritibilidade, não podendo ser transferido,
mesmo que para outro ente da Federação.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela antijuridicidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.514/2001.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Márcio Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.758/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n°
1.758/2001 visa a autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a assumir o controle e a
manutenção da estrada que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/9/2001, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, de
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do ad. 188, c/c o
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art. 102, III, "a", do Regimento Interno

Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MO a assumir o controle

e a manutenção das estradas que ligam os Municípios de Diamantina
e Serro e de Conceição do Mato Dentro e Gouveia.

O DER-MO é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 30 , no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MO:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MO está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja mediante o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas
a celebração de convênio.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5.

Nesse sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MO a
realizar uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
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competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.
Saliente-se que a Lei Orçamentária em vigor (Lei n° 13.825, de janeiro
de 2001) prevê, em seu anexo III, dotação orçamentária para obras de
infra-estrutura em municípios, tendo, como subprograma, melhoria em
rodovias.

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica,
sendo, por isso, antijurídico. Segundo José Afonso da Silva, em sua
obra clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional" (ed. Revista dos Tribunais, 1964, p. 18), invocando as
lições de Seabra Fagundes, o "caráter de norma geral, abstrata e
obrigatória ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar
a lei entre os demais atos do Estado". Se o projeto não inova a ordem
jurídica, não deve, pois, prosperar nesta Casa

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a
autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica
adequada não é a apresentação de um projeto de lei, mas a
solicitação de providência a órgão da administração pública por meio
de requerimento, que será apreciado conclusivamente por uma das
comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, III, "a",
do Regimento Interno.

Esse vem sendo o entendimento majoritário adotado por esta
Comissão, conforme se verifica nos Projetos de Lei n os 1.427 e
1.703/2001.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.758/2001.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.761/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 218/2001, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei n° 1.761/2001, que institui
gratificação-saúde para os servidores das classes de cargos que
menciona, do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
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Saúde, e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
Com o objetivo de melhorar o nível de remuneração dos servidores

ocupantes de cargos das classes de Analista de Saúde, Assistente
Técnico da Saúde, Técnico da Saúde e Agente de Serviços da Saúde,
do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Saúde,
inclusive inativos, o Governador do Estado propõe atribuir-lhes
gratificação-saúde no percentual de 30%, cuja base de cálculo será o
valor da remuneração mínima prevista no Anexo 1, itens 2 e 3, a que
se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 41, de 7/6/2000, a partir de
10110/2001.

Nos termos da proposição, a gratificação que ora se institui não
servirá de base para cálculo de nenhuma vantagem, nem mesmo a
Parcela Remuneratória Complementar devida a título de abono por
meio da citada Lei Delegada n° 41, o vale-alimentação e o vale-
transporte.

De acordo com a justificação do Governador, tal benefício será
concedido em razão das atribuições dos cargos mencionados, os
quais constituem as atividades fins da Secretaria de Estado da Saúde.

De forma sucinta, podemos dizer que as gratificações são vantagens
pecuniárias atribuídas aos servidores públicos, como parte do seu
sistema remuneratório, mas que não se incorporam ao vencimento
nem são auferidas na aposentadoria, salvo quando a lei
expressamente o determina, como é o caso da proposição em exame.

Ademais, cabe ressaltar o art. 40, § 8 0, da Constituição Federal, que
assegura aos aposentados e aos pensionistas todos os benefícios ou
as vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.

Outra proposta contida no projeto é a alteração do fator de
ajustamento da classe de cargos de Assistente de Atividade de
Saúde, de provimento em comissão, de que trata o art. 17 da Lei
Delegada n.° 38, de 27/9/97, que passa a ser de 0,9252, a partir de



133
1 0/1012001, com a jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A classe de cargos que ora se menciona foi criada pelo art. 3 0 da Lei
n.° 11.103, de 28/5/93, para apoio técnico às unidades integrantes do
Sistema único de Saúde do Estado e, nos termos do art. 17 da
referida lei delegada, foi incluída na categoria do Grupo de Execução,
de que trata o anexo do Decreto n.° 37.711, de 29/12/95, com o fator
de ajustamento de 0,6111. O reajuste proposto gira em torno,
portanto, de 50%.

Finalmente, a proposição estabelece que a diferença relativa aos
meses de outubro, novembro e dezembro, resultante das medidas
propostas, será paga, em parcela única, juntamente com a quitação
da folha de janeiro de 2002.

Quanto à iniciativa da matéria, ressaltamos a competência privativa
do Governador do Estado para a deflagração do processo nesta Casa,
nos termos do art. 66, inciso III, letra "b", da Constituição Estadual,
estando, portanto, a proposição em conformidade com o dispositivo
constitucional pertinente.

No que concerne à competência desta Comissão, verifica-se que o
projeto atende aos mandamentos constitucionais, notadamente o
disposto no art. 61, inciso VIII, da Cada mineira.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar, na conclusão do
nosso parecer, a Emenda n° 1, com o objetivo de corrigir distorção
hierárquica em nível funcional e remuneratório que se verifica na
estrutura do Poder Executivo, com relação à remuneração dos cargos
de Chefe de Gabinete e de Diretor III. Com  o restabelecimento, a
partir de 1 0/5/2001, da gratificação prevista em lei para os ocupantes
de cargos de símbolos S-01, 5-02 e 5-03, a remuneração do cargo de
Diretor III foi alterada, ficando superior à remuneração do cargo de
Chefe de Gabinete, a qual segue a sistemática remuneratória dos
cargos a que se refere o art. 3 0 da Lei n° 11.432, de 19/4/94.

Traduzido em números, o valor da remuneração atribuída ao cargo
de Diretor III é de R$ 4.018,22, superior aos R$ 3.599,97 atribuídos ao
cargo de Chefe de Gabinete, conforme a legislação pertinente à
fixação das referidas remunerações.

E sabido que a hierarquia é um elemento típico da organização e
ordenação dos serviços administrativos, para os quais são criados os
cargos públicos, de modo que para a manutenção dessa hierarquia
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faz-se necessário rever a remuneração do cargo de Chefe de
Gabinete, cujo valor passará a ser de R$ 4680,72, superior à
remuneração do cargo de Diretor III e inferior à dos Secretários
Adjuntos, conforme propomos por meio da Emenda n.° 1.

Como forma de corrigir impropriedade técnica detectada no art. 30,
apresentamos, ainda, a Emenda n° 2.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucional idade e legalidade do

Projeto de Lei n° 1.761/2001 com as Emendas n os 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N°1
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:

Art. - O fator de ajustamento do cargo de Chefe de Gabinete,
previsto no Anexo 1 a que se refere o art. 3 0 da Lei n° 11.432, de 19 de
abril de 1994, passa a ser 4,3310 a partir de 1° de maio de 2001

EMENDA N°2
No art. 30, substitua-se a expressão "classe de Assistência de

Atividades da Saúde (MG-43-AS-04)" por "classe de Assistente de
Atividade de Saúde (MG-43-AS-43)".

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Márcio

Kangussu - Dilzon Meio - Agostinho Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.778/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n°
1.778/2001 visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle e a
manutenção da estrada que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/9/2001, foi o projeto
distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça, de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria, na forma do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a autorizar o DER-MG a assumir o controle

rs
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e a manutenção das estradas que ligam Berilo a Jenipapo de
Minas, Manga a Miravânia e Monte Azul a Gameleiras.

O DER-MG é uma autarquia organizada pela Lei n° 11.403, de
21/1/94, cujo art. 3°, no tocante às formas de cooperação com os
municípios, prevê:

"Art. 30 - Para a consecução de seus objetivos compete ao DER-MO:

III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;".

Verifica-se, portanto, que o DER-MO está autorizado por lei a
cooperar com o município, seja executando diretamente o serviço,
seja fornecendo o apoio técnico ou financeiro, sendo necessária
apenas a celebração de convênio.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para a
celebração de convênios, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso XXV do art. 62 da Constituição
Estadual na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165-5. Nesse
sentido, o projeto em exame visa a autorizar o DER-MO a realizar
uma ação administrativa que já está prevista entre as suas
competências, conforme estabelece o mencionado diploma legal.
Saliente-se que a lei orçamentária em vigor (Lei n° 13.825, de 2001)
prevê, em seu Anexo III, dotação orçamentária para obras de infra-
estrutura em municípios, tendo, como subprograma, melhoria em
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rodovias.

Dessa forma, o projeto em análise não inova a ordem jurídica; por
isso é antijuridico. Segundo José Afonso da Silva, em sua obra
clássica "Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional" (ed. "Revista dos Tribunais", 1964, p. 18), invocando
as lições de Seabra Fagundes, "o caráter de norma geral, abstrata e
obrigatória ( ... ) e o de modificação na ordem jurídica preexistente, que
decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam para caracterizar
a lei entre os demais atos do Estado". Se o projeto não inova a ordem
jurídica, não deve prosperar nesta Casa.

Se a autoridade responsável do Poder Executivo já tem a
autorização legal para a ação almejada pelo autor, a via jurídica
adequada não é a apresentação de um projeto de lei, mas a
solicitação de providência a órgão da administração pública por meio
de requerimento, que será apreciado conclusivamente por uma das
comissões permanentes desta Casa, nos termos do art. 103, III, "a",
do Regimento Interno.

Esse vem sendo o entendimento majoritário adotado por esta
Comissão, conforme se verifica no caso dos Projetos de Lei n os 1.427
e 1.703/2001.

Conclusão
Pelo	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei ri0

1.758/2001.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

- Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.579/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.579/2001, de autoria do Deputado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a AMAC - Amigos dos
Meninos Assistidos de Caratinga, com sede no Município de
Caratinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

L1
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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 N° 1.579/2001

Declara de utilidade pública a entidade Amigos dos Meninos
Assistidos de Caratinga - AMAC -, com sede no Município de
Caratinga.

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

Meninos Assistidos de Caratinga - AMAC -, com sede no Município de
Caratinga.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.580/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.580/2001, de autoria do Deputado Bilac Pinto,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Beneficente de Cláudio - ASCOBEC -, 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° 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° 1.580/2001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Beneficente

de Cláudio - ASCOBEC -, com sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Beneficente de Cláudio - ASCOBEC -, com sede no
Município de Cláudio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
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Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.586/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.586/2001, de autoria do Deputado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Assistência
Social Lar dos Idosos Selma Maria Reis, com sede no Município de
Papagaio, 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.586/2001
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social Lar

dos Idosos Selma Maria Reis de Papagaio, com sede no Município de
Papagaio.

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

Assistência Social Lar dos Idosos Selma Maria Reis de Papagaio, com
sede no Município de Papagaio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.605/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.605/2001, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida,
com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°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 N° 1.605/2001

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Vida,
com sede no Município de Divinópolis.

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

Comunitária Nova Vida, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.616/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.616/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Fundação São Carlos, com sede no
Município de Lagoa da Prata, 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 N° 1.616/2001
Declara de utilidade pública a Fundação São Carlos, com sede no

Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação São Carlos,

com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.620/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.620/2001, de autoria do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Leandro Ferreira, 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° 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° 1.620/2001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Leandro Ferreira, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Leandro Ferreira, com sede
nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 2/10/2001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz,
Dorina Almeida Peixoto, ocorrido
Ciente. Oficie-se.)

notificando o falecimento da Sra.
em 27/9/2001, nesta Capital. (-

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, notificando o falecimento do
Cônego Armando Cesário Ferreira Lima, ocorrido em 21/9/2001, em
Ressaquinha. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 289a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/10/2001
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - 23 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 70/2001 - Projeto
de Lei n° 1.805/2001 - Requerimentos n°s 2.640 a 2.654/2001 -
Requerimentos da Bancada do PFL e dos Deputados Antônio Carlos
Andrada, Paulo Piau, Fábio Avelar, Miguel Martini (2), João Paulo,
Arlen Santiago e Márcio Kangussu - Proposição Não Recebida:
projeto de lei do Deputado Ermano Batista - Comunicações:
Comunicações das Comissões do Trabalho, de Assuntos Municipais e
de Direitos Humanos e dos Deputados Sávio Souza Cruz, Sebastião
Navarro Vieira e Marco Régis (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Fábio Avelar, Luiz Tadeu Leite e
Adelmo Carneiro Leão - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de
Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Arlen
Santiago, Miguel Martini (2), João Paulo e Márcio Kangussu;
deferimento - Questão de ordem - Requerimento do Deputado Ermano
Batista; deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
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Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George
- Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h115min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 7012001
Acrescenta dispositivo ao art. 62 da Constituição do Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica acrescido ao art. 62 da Constituição do Estado de

Minas Gerais o seguinte parágrafo:
"Art. 62- ............................
§ 50 - A designação, pelo Poder Executivo, de substituto para

exercer, em caráter de interinidade, o cargo de Presidente de entidade
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da administração pública indireta não poderá ser para período
superior a 60 dias, a contar da data de exoneração do titular nomeado
em consonância com a alínea "d", inciso XXXIII, deste artigo.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de setembro de 2001.
Antônio Carlos Andrada - Hely Tarqüínio - Elbe Brandão - Ermano

Batista - Maria Olivia - Amilcar Martins - Ambrósio Pinto - Sebastião
Costa - Mauro Lobo - Carlos Pimenta - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - José Henrique - Jorge Eduardo de Oliveira - João Pinto
Ribeiro - Aílton Vilela - José Braga - Doutor Viana - Márcio Cunha -
Sebastião Navarro Vieira - Miguel Martini - Dimas Rodrigues - Olinto
Godinho - Alvaro Antônio - Eduardo Hermeto - Alberto Bejani.

Justificação: A continuidade é requisito essencial ao funcionamento
da máquina administrativa do Estado. A competência e a capacitaçãO
dos ocupantes de cargos de direção da administração indireta devem
ser comprovadas por esta Assembléia, como competência privativa do
Poder, conforme o que determina o art. 62, inciso XXXIII, alínea "d",
da Constituição do Estado. Entretanto, é relativamente freqüente, no
panorama da administração estadual, a designação, pelo Executivo,
de dirigentes em regime de interinidade, por prazo indeterminado.
Desrespeita-se, assim, o princípio da continuidade administrativa no
Executivo e a competência privativa assegurada ao Legislativo pela
norma constitucional.

E intolerável que matéria de tamanha relevância fique ao sabor da
vontade do Executivo e vá contra a legislação. Estabelecer limites à
praxe de designação para a presidência de entes da administração
indireta é providência que se impõe.

Nesse sentido, nossa proposição não visa burocratizar o processo.
Entende-se que a designação, em determinadas circunstâncias, faz-
se necessária para não haver paralisação da máquina administrativa.
Só que tal designação deve ter limitação de prazo, após o qual deverá
tomar posse no cargo o dirigente sabatinado cujo nome foi aprovado
por esta Casa. Assim, julgamos que o prazo de 60 dias, ora proposto,
é suficiente para que não haja paralisação e para que o Executivo,
entrementes, possa indicar o nome definitivo para o cargo.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
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termos do art. 201, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.805/2001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e Social Pró-

Melhoramentos do Parque São João - ACOSPROM -, com sede no
Município de Contagem.

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

Comunitária e Social Pró-Melhoramentos do Parque São João -
ACOSPROM -, com sede no Município de Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 2001.
José Henrique
Justificação: A Associação Comunitária e Social Pró-Melhoramentos

do Parque São João foi fundada em 7/1/97, no Município de
Contagem. Foi declarada de utilidade pública municipal por meio da
Lei n° 3.129, de 30/11/98. E uma entidade filantrópica que não
remunera os membros de sua diretoria, que é composta por pessoas
de reconhecida idoneidade moral.

A entidade tem por finalidade realizar reuniões em caráter social,
desenvolver trabalhos filantrópicos e promover a união dos membros
da comunidade em que se localiza, conforme consta em seu estatuto.

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços
filantrópicos prestados pela Associação, espero contar com o apoio
dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.640/2001, do Deputado Pastor George, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Rede
Record de Televisão pelos 10 anos de atuação em Minas Gerais. (- A
Comissão de Transporte.)

N° 2.641/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ao Secretário da Segurança Pública pedido de informações
sobre as providências tomadas com relação às denúncias
encaminhadas à Pasta pela Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245,
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de Lagoa Santa.
N° 2.642/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

enviado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de informações
sobre as providências tomadas com relação às denúncias
encaminhadas à instituição pela Loja Maçônica Unificada e Plena ri0

245,de Lagoa Santa.
N° 2.643/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhado aos Promotores de Justiça da Comarca de Manhuaçu
pedido de cópia do procedimento administrativo investigatório acerca
dos espancamentos de presos da cadeia pública local por policiais
civis ou militares.

N° 2-644/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
pedido ao Comandante-Geral da PMMG que informe se foi requisitada
força policial para o cumprimento do Mandado de Reintegração e
Posse da Fazenda Morro Alto, em lbiá, nos termos da Lei n° 13.053,
de 1998. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.645/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente da BHTRANS denúncia de auxiliares de
taxistas referente à prática de irregularidades por parte de
permissionários de serviço de táxi.

N° 2.646/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretária da Justiça solicitação do Sr. Cláudio Batista
Rosa.

N° 2.647/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia do Sr.
Peterson José Soares.

N° 2.648/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Ouvidor da Polícia denúncia do Sr. Christian Marcelo
de Faria.

N° 2.649/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Promotor de Justiça da Comarca de Itabira
solicitação do Sr. Crelber Procópio Rocha.

N° 2.650/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG solicitação
apresentada a esta Casa pelo Sr. Magnus de Almeida Martins.

N° 2.65112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Justiça denúncia apresentada a esta
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Casa pelo Sr. Otonio Ribeiro Furtado, Promotor de Justiça de Juiz
de Fora.

N° 2.652/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública denúncia
apresentada a esta Casa pelo Sr. Arlelio de Carvalho Lage.

N° 2.653/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Divisão de Assistência à Saúde do Trabalhador da
FI-IEMIG denúncia apresentada a esta Casa pela Sra. Judite Faria
Siqueira.

N° 2.654/2001 da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa pelo Sr. José Geraldo Rodrigues.

Da Bancada do PFL, solicitando seja realizado levantamento em
todas as Assembléias Legislativas do País, incluindo a Câmara
Legislativa do Distrito Federal, relativo aos gastos de cada instituição,
nos termos que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja convocado o
Presidente da RURALMINAS para prestar esclarecimentos sobre sua
gestão à frente desse órgão. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja esclarecida denúncia
formulada pelo PT quanto à possibilidade de os parlamentares desta
Casa ratearem, ao final do ano, os recursos orçamentários que não
tenham sido utilizados.

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja apresentado pela Mesa
da Assembléia projeto de resolução para criação da Ouvidoria
Parlamentar, nos termos de anteprojeto que apresenta. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Miguel Martini (2), João Paulo, Arlen Santiago e Márcio Kangussu.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do ar[. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Cria o Fundo de Assistência ao Estudante Universitário Órfão e
Carente-FUNDASU.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais, o Fundo
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de Assistência ao Estudante Universitário órfão e Carente -
FUNDASU.

Art. 20 - O Fundo de que trata o artigo anterior tem prazo de duração
indeterminado.

Art. 30 - Serão beneficiários do FUNDASU alunos de cursos de
graduação, regularmente matriculados em estabelecimentos de
ensino reconhecidos pelo Ministério da Educação - MEC - e em
funcionamento no Estado, que sejam órfãos de pai e/ou mãe.

Art. 4° - Estará amparado e assistido pelo FUNDASU o aluno que
atender ao disposto no artigo anterior e comprovar não dispor de
recursos para custear as despesas do curso de graduação sem
sacrifício de seu próprio sustento e/ou de sua família.

Art. 50 - O beneficiado com o financiamento ressarcirá ao
FUNDASU, após o recebimento do certificado de conclusão do curso
de graduação, 50% (cinqüenta por cento) do valor recebido, corrigidos
monetariamente, no prazo equivalente ao do financiamento, com
carência de dois anos.

Art. 60 - Os recursos do FUNDASU serão provenientes de:
- 10% do valor arrecadado pelo imposto "causa mortis";

II - valores ressarcidos ao próprio Fundo, de acordo com o disposto
no art. 5°;

III - doações de terceiros;
IV - rendimentos de aplicações financeiras.
Art. 7° - O FUNDASU será administrado por um Conselho formado:

- pelo Secretário de Estado Adjunto da Educação ou, na sua falta,
por funcionário indicado pelo Secretário de Estado da Educação;

II - pelo Presidente do Conselho Estadual de Educação;
III - por representante do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais, indicado pelo chefe da instituição;
IV - por um técnico da Secretaria de Estado da Fazenda indicado

pelo Secretário titular da Pasta;
V - por um auditor do Tribunal de Contas do Estado.
§ 1° - Ao Conselho mencionado no "caput" deste artigo compete a

regulamentação do FUNDASU quanto a gestão financeira e prestação
de contas e o estabelecimento das normas para o fornecimento do
financiamento.

§ 2° - Na regulamentação das normas para seleção de beneficiados,
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prevista no parágrafo anterior, será critério de peso para seleção,
além da situação econômica menos privilegiada dos estudantes,
levando-se em conta a renda familiar, também o número de membros
da família, o fato de o candidato não ter moradia própria ou já ter
curso superior completo e, ainda, a existência de doença crônica ou
outro estudante de faculdade paga no grupo familiar.

§ 3° - O Conselho será presidido pelo membro mais idoso entre seus
Conselheiros.

Art. 80 - A aplicação dos recursos do Fundo criado por esta lei
sujeita-se à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) à
dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Educação para a
imediata execução do FUNDASU.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 1° de outubro de 2001.
Ermano Batista
Justificação: Um Estado financia universidades por esperar que

delas venha a liderança intelectual da Nação, foco de irradiação do
pensamento científico e de estilos mais inteligentes de captar o que se
passa no mundo. A educação brasileira deu prioridade, nos últimos
seis anos, à universalização do ensino fundamental e à expansão do
ensino médio. Com isso, estamos entrando em um novo patamar de
demanda em relação ao ensino de 3° grau.

A absorção desta demanda não poderá ser feita exclusivamente
pela universidade pública federal, dentro do seu atual perfil de
desempenho e de financiamento. Não se pode olvidar a expansão do
ensino privado superior. Seria uma posição que inviabilizaria o
atendimento dessa nova demanda.

O antigo crédito educativo, hoje Programa de Financiamento
Estudantil - FIES - do Governo Federal, tem registrado significativa
participação das instituições de ensino superior e dos estudantes do
País.

Neste segundo semestre, 30 mil vagas foram lançadas com o intuito
de apoiar bons estudantes que não podem arcar integralmente com os
custos de sua formação. O Estado de Minas Gerais não pode ficar à
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margem de uma demanda cada vez mais freqüente. Dentro deste
universo, encontram-se aqueles bons alunos que por questões
financeiras não conseguem manter-se em uma universidade.

A criação de um fundo como o aqui proposto terá a finalidade de
colocar o nosso Estado dentro do contexto de responsabilidade com o
ensino superior, atendendo a uma inadiável dívida social. Trata-se de
ajuda impessoal e transparente, que capta informações dos futuros
beneficiados, processando-as em sistema informatizado para não
permitir a consideração de aspectos subjetivos.

A prioridade, como visto acima, é para os estudantes de situação
econômica menos privilegiada, levando-se em conta a renda familiar,
o número de membros da família, o fato de o candidato não ter
moradia própria ou já ter curso superior completo e, ainda, a
existência de doença crônica ou outro estudante de faculdade paga no
grupo familiar.

Conto com o apoio de meus pares nesta Casa para esta iniciativa,
pois é mais um passo importante no sentido da democratização do
acesso ao ensino superior de qualidade.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Dimas Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Direitos Humanos e dos
Deputados Sávio Souza Cruz, Sebastião Navarro Vieira e Marco
Régis (2).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Exmo. Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, representantes da imprensa, ficamos a
pensar o que está acontecendo hoje na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, o motivo de tantas perseguições e de tantas mágoas
em relação à nossa instituição. Temos certeza de que não é contra
um Deputado ou contra dois Deputados, mas sim uma agressão a
toda instituição, o que já está acontecendo há mais de 60 dias.
Agridem pessoas que hoje se encontram na Presidência, como o
Deputado Antônio Júlio, a quem conheço, pois sou médico em
Divinópolis há 15 anos. Já conhecia o Deputado Antônio Júlio, o
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prédio em que mora, que é simples, não tem porteiro nem
garagem. E vem a imprensa, cada vez mais, agredindo não só o
Presidente, mas a instituição da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, por meio do nosso Presidente.

Quando ouvimos uma matéria como a de ontem, no MG TV, dizendo
que ele dobrou seu patrimônio, pensamos em até quando vai isso,
porque mostraram inverdades, falaram mentiras. Disseram que o
Deputado, hoje Presidente, Antônio Júlio dobrou seu patrimônio. Se
ganhava R$60.000,00 por mês e dobrou seu patrimônio em
R$800.000,00, isso mostra a incoerência em relação à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Não estou falando em relação aos
Deputados, mas no nível da instituição. Acho lamentável matérias
como essa, que dão ibope, assim como o erro médico, quando
mostram o hospital e o próprio médico durante uma semana. Ou seja,
a venda de imagem e ibope é o que está acontecendo hoje no Estado.
Acho que a população de Minas Gerais já está se perguntando até
quando vai isso. Muitas pessoas nos encontram e perguntam se tudo
isso é verdade. Lá em Pará de Minas, tenho certeza de que todos
conhecem o Deputado Antônio Júlio e verão que é uma perseguição à
instituição, e não ao Deputado Presidente desta Casa.

Em nosso Estado e em nosso País, estão ocorrendo coisas muito
mais graves, e não se fala nada. Por exemplo, a CPI das Obras
Inacabadas, que ocorreu em nível federal. O que aconteceu? Quando
alguém apresentava um requerimento pedindo a quebra de sigilo de
uma empreiteira, os Deputados retiravam-se do Plenário para não dar
quórum. A CPI das Obras Inacabadas acabou, e a mídia não falou
nada.

A quem interessa falar mal da instituição do nosso Estado? Temos
de pensar, refletir muito, porque isso está interessando a alguém. Não
sei a quem querem atingir por meio de nossa instituição ou que
interesse político existe por trás disso, mas temos certeza de que
existe. Não temos dúvidas sobre isso. Falo com muita tranqüilidade,
sou Deputado e exerço a medicina na minha cidade e em cidades
vizinhas. Estou aqui defendendo não o Presidente, Deputado Antônio
Júlio, mas nossa instituição, porque acho que a situação chegou a um
limite. Nossa instituição tem de dar a resposta, quer seja por meio de
direito de resposta ou legalmente, entrando com alguma ação, mas
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não podemos continuar parados como estamos, sendo agredidos,
repito, não só os Deputados, mas a instituição. Tenho certeza de que
não podemos ficar parados.

O Deputado Geraldo Rezende (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Marcelo Gonçalves. Primeiramente, quero parabenizar V.
Exa., porque realmente precisamos de, em conjunto, toda a
Assembléia Legislativa, começar a desmistificar esses boatos. Parte é
verdade, mas grande parte é inverdade.

O jornal "Estado de Minas", no dia 16/9/2001, domingo, na pág. 3,
publicou: "Banco dos Réus - Apesar de em processos criminais os
parlamentares só poderem ser processados com autorização da
Assembléia ou da Câmara, que nunca sai, muitos Deputados têm
contas a prestar ao Poder Judiciário. Deputados têm muito a explicar
à Justiça". Havia depoimentos de vários Deputados.

Em determinada altura da reportagem, que tenho em mãos, o jornal
ainda disse que também é alvo de outro pedido de licença o Deputado
Geraldo Rezende, do PMDB. E diz que a Assembléia não informa o
teor do processo que a Justiça move contra ele e que, procurado pela
reportagem, não retornou as ligações. Isso foi num domingo.

Na segunda-feira, cheguei ao meu gabinete e pedi que a minha
assessoria fosse à Procuradoria-Geral do Estado, ao Tribunal de
Justiça, à Corregedoria da Casa para trazer certidões. No dia 19 do
mês passado, recebi as seguintes certidões. "Do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais. Certidão. Certifico, após levantamento no
sistema de registro computadorizado de Protocolo desta Secretaria de
Assessoria Especial da Procuradoria-Geral de Justiça, a inexistência
de representações, inquéritos e processos de competência originária
em desfavor do Deputado Geraldo Gomes Rezende. Outra, é a
certidão da Assembléia Legislativa. "Certidão. Certifico, a pedido do
Deputado Geraldo Gomes Rezende, que não consta, nesta
Corregedoria, até a presente data, nenhuma solicitação do Presidente
de Tribunal competente para instaurar processo criminal contra o
requerente".

Quero parabenizar V. Exa. e dizer que enviei essas duas certidões
para o jornal "Estado de Minas" com nosso pedido para que houvesse
uma retratação. No entanto, essa retratação não foi feita. Quero
agradecer o aparte e congratular-me com V. Exa. com relação ao
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Deputado Antônio Júlio ou qualquer outro Deputado da Casa que
estiver nesta situação. Muito obrigado.

O Deputado Amilcar Martins (em apar te)* - Caro Deputado Marcelo
Gonçalves, venho aparteá-lo para cumprimentá-lo pela maneira
serena, correta e, ao mesmo tempo, corajosa e firme com que V. Exa.
ocupa a tribuna para fazer a defesa não de um ou outro Deputado da
Casa, mas de uma instituição, da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Uma instituição modelo para o resto do País, que tem
tradição de luta democrática, de competência técnica e tem sido
imitada e copiada por todos os outros parlamentos brasileiros.

V. Exa. ocupa a tribuna para fazer a defesa da instituição. Há cerca
de dois meses questionaram os vencimentos dos Deputados
Estaduais. Houve grande confusão, que se perde no tempo, sobre o
que era salário e o que era verba indenizatória. Esse imbróglio foi
enfrentado com coragem por esta legislatura e por essa Mesa
diretora.

O Presidente da Assembléia Legislativa, em nome de todos nós,
assumiu a liderança desse processo, procurando o Ministério Público
para esclarecer de forma definitiva e absoluta o que era devido e a
separação do que é vencimento, salário de Deputado e verba
indenizatória, como todos os outros parlamentos, como também todos
os outros Poderes. O Governador, os Secretários de Estado, os
Ministros, todos recebem carros com gasolina, motorista, passagens
pagas, hotéis, etc. Isso é o exercício da função pública de cada um. A
opinião pública está definitivamente esclarecida sobre essa questão.
Não temos nada do que nos envergonhar. Não foi cometida
ilegalidade. Continuamos firmes, trabalhando.

Ao atacar a pessoa do Presidente da Assembléia, na verdade estão
atacando a instituição, porque ele falou em nome de todos nós. A
Assembléia Legislativa, como instituição, faz parte do regime
democrático É fundamental para o funcionamento da democracia o
pleno funcionamento com liberdade e soberania das Assembléias
Legislativas, que têm a função de legislar, mas também tem o papel
fundamental de fiscalizar os outros Poderes, o Executivo, papel este
que temos exercido com independência, autonomia e segurança.

Quero somar minhas modestas palavras às de V. Exa., no sentido
de que temos que estar juntos na defesa dessa instituição, orgulho do
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povo de Minas Gerais, das tradições democráticas do nosso
Estado. Ela não pode ser alvo de ataques. Não quero atribuir
segundas ou terceiras intenções, basta dizer que a questão está
esclarecida. Não podemos aceitar caça às bruxas, desdobramentos
que procuram não informar a opinião pública, mas deformá-la,
manipular a opinião pública. Isso não pode ser aceito por nenhum de
nós. Não devemos nos intimidar. Não temos nada a temer.
Cumprimento, portanto, V. Exa. por sua atitude e minha palavra de
solidariedade à instituição, a todos os Deputados e de maneira
especial a quem tem sido alvo de ataques recentes, o Presidente
Antônio Júlio.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do Deputado
Amilcar Martins. Quero que todos os pares pensem na nossa
instituição. Não vamos perder a cabeça nem tolerar mais nada.

Quero falar também sobre nosso novo companheiro do PDT, que
assinou ontem sua filiação, o Deputado Carlos Pimenta, que honra
nossa bancada com sua grandeza e sua postura nesta Casa.

Manoel Costa reassumiu compromisso com a bancada estadual.
Estaremos tranqüilos no PDT e receberemos, com alegria, a presença
do Governador, caso ela venha a acontecer. Um homem da
envergadura de Itamar Franco é bem vindo em qualquer partido.

Caso tivéssemos votado, há três anos, um projeto do Ministério
Público, meu irmão, então Prefeito de Pedro Leopoldo, não teria sido
perseguido, durante quatro anos, pela Dra. Simone, Promotora da
cidade de Pedro Leopoldo. O pecado cometido por meu irmão foi
consultar o Tribunal de Contas para saber se era obrigado a pagar a
moradia da Promotora local, até então paga pela Prefeitura. Se o
projeto fosse votado, a Promotora já teria sua casa alugada, e meu
irmão não teria sofrido perseguição. E bom que a Promotoria do
Estado fiscalize a Prefeitura local. Mas, com a mudança do Prefeito, a
Promotora deixou de realizar a fiscalização. A imprensa de Pedro
Leopoldo diz estar com saudade daquela Promotora que fiscalizava a
cidade com grande competência.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, meus senhores, minhas senhoras,
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falamos da nossa satisfação ao ocupar, pela primeira vez, esta
tribuna como integrante da Bancada do PTB. Há algumas semanas
atrás, comunicava minha desfiliação do PPS, oportunidade em que
ressaltava o agradável convívio que tive junto aos Deputados da
bancada. Confirmo minha gratidão através do nosso querido
Presidente, Deputado Wanderley Ávila.

Na última quinta-feira, juntamente com os Deputados Aílton Vilela,
Agostinho Patrús, Romeu Queirós e José Militão, juntamente com
Vereadores, Prefeitos, várias lideranças, ingressamos no PTB.
Agradecemos a recepção que tivemos dos companheiros Dilzon Meio,
Arlen Santiago, Ambrósio Pinto, João Pinto Ribeiro, Cristiano Canêdo
e Olinto Godinho. Ocupo, com muita honra, a Bancada do PTB, com o
objetivo de trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso Estado e
do nosso País.

Cumprimento o Deputado Marcelo Gonçalves por suas palavras,
trazendo para nossa reflexão a importância de começarmos a
protestar contra as inverdades apresentadas, não sabemos com que
intenção, atingindo esta Casa. Creio que passou da hora de nós,
Deputados, e da Mesa agirmos de maneira mais enérgica,
ingressando na justiça, se necessário for, no combate a essas
inverdades.

Gostaríamos também de dizer que, corajosamente, o Presidente,
Antônio Júlio, e a Mesa desta Casa, numa hora importante para a
Assembléia Legislativa, tomaram as posições corajosas que foram
tomadas. Nosso colega Amilcar Martins disse muito bem que não
existia nada de errado com o salário dos Deputados. Se o modelo não
era o mais correto e o mais oportuno para a época em que vivemos, a
Mesa houve por bem tomar as providências necessárias para que
esse modelo fosse modificado, apresentando nova proposta para esta
Casa e para a sociedade mineira, proposta essa já aprovada e em
vigor nesta Casa.

Gostaríamos de dizer que a Mesa não parou por ai, procura dar
nova cara à Assembléia Legislativa e, a cada dia, inovar, adequando-a
à nova realidade. Acompanhamos a apresentação, pela Mesa, de um
conjunto de medidas que mudarão, de forma significativa, a estrutura
da Assembléia Legislativa. Podemos listar algumas dessas medidas
anunciadas: implantação de um código de disciplina, de uma
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comissão de ética e decoro, com penalidade prevista para os
Deputados, um controle financeiro com a devida transparência e a
implantação de um trabalho interno da Assembléia junto à sua
estrutura de pessoal, para a implantação de um novo plano de carreira
para os servidores efetivos.

Nesse sentido, e com o intuito de colaborar com a Mesa da
Assembléia, estou apresentando um requerimento para análise que é
a proposição e a sugestão à Mesa para que apresente um projeto de
resolução que vise a incluir no Regimento Interno dispositivos criando
a ouvidoria parlamentar. Vou lê-lo para que os Deputados o
conheçam.

- Lê requerimento em que solicita seja apresentado projeto de
resolução que vise a incluir no Regimento Interno desta Casa
dispositivos criando a Ouvidoria Parlamentar, conforme sugestão que
submete à Mesa da Assembléia nos seguintes termos:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
Dispõe sobre a criação da Ouvidoria Parlamentar e dá outras

providências.
Art. 1° - Compete à Ouvidoria Parlamentar:

- receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as
reclamações ou as representações de pessoas físicas ou jurídicas
sobre:

a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos
direitos e das liberdades fundamentais;

b) ilegalidades ou abuso de poder;
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da

Casa;
d) assuntos recebidos pelo sistema de atendimento à população;
II - propor medidas para corrigir as violações, as ilegalidades e os

abusos constatados;
III - propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos

legislativos e administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da
organização da Assembléia Legislativa;

IV - propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito
destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento;

V - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, às Polícias
Federal ou Civil, ao Ministério Público ou a outro órgão competente as
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denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos;
VI - responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências

tomadas pela Assembléia Legislativa sobre os procedimentos
legislativos e administrativos de seu interesse;

VII - realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil.
Art. 20 - A Ouvidoria Parlamentar é composta de um Ouvidor-Geral e

dois Ouvidores substitutos designados entre os membros da Casa
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, a cada dois anos, no início
da sessão legislativa, vedada a recondução no período subseqüente.

Art. 30 - O Ouvidor-Geral, no exercício de suas funções, poderá:
- solicitar informações ou cópias de documentos a qualquer órgão

ou servidor da Assembléia Legislativa;
II - ter vista no recinto da Casa de proposições legislativas, atos e

contratos administrativos e quaisquer outros que se façam
necessários;

III - requerer ou promover diligências e investigações, quando
cabíveis.

Parágrafo único - A demora injustificada na resposta às solicitações
feitas ou na adoção das providências requeridas pelo Ouvidor-Geral
poderá ensejar a responsabilização da autoridade ou do servidor.

Art. 41 - Toda iniciativa provocada ou implementada pela Ouvidoria
Parlamentar terá ampla divulgação pela assessoria de comunicação
da Casa.

Art. 50 - As petições, reclamações, representações ou queixas
apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões
das autoridades ou entidades públicas, ou imputados a membros da
Casa, serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria Parlamentar,
pelas comissões ou pela Mesa, conforme o caso, desde que:

- encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente
identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com identificação
do autor;

II - o assunto envolva matéria de competência da Assembléia
Legislativa.

Art. 60 - A Mesa da Assembléia Legislativa assegurará à Ouvidoria
Parlamentar apoio físico, técnico e administrativo necessário ao
desempenho de suas atividades.

Art. 70 - A Mesa da Assembléia Legislativa baixará os atos
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complementares necessários à execução desta resolução.

Art. 80 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 3 de outubro de

2001".
Acreditamos que, com a criação dessa Ouvidoria Parlamentar, como

parte da estrutura administrativa da Assembléia Legislativa, tendo as
atribuições aqui já listadas, estaremos dando maior transparência às
atividades desta Casa.

Espero que a Mesa acolha essa solução do projeto, que, no nosso
entendimento, contribuirá muito com essa nova fase da Assembléia
Legislativa.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, um

dos projetos de lei que apresentamos a esta Casa, no começo deste
ano, visava garantir aos alunos egressos da escola pública de 1° e 20
graus o mínimo de 50% das vagas em universidades estaduais. Com
isso, estaríamos garantindo discriminação positiva. Sabemos que
milhares de alunos carentes, pobres, humildes não conseguem pagar
escolas fundamentais particulares, fundamentais e médias. Por isso,
acabam sendo obrigados a estudar na escola pública, chegando ao 2°
grau com grandes dificuldades. No entanto, as melhores escolas de
nível superior são as escolas públicas. Com isso, ocorre grande
injustiça, porque os mais pobres, que não puderam ter escolas
particulares no ensino médio e fundamental, acabam sendo obrigados
a caminhar para a escola particular de nível superior. O projeto de lei
de nossa autoria visa garantir o mínimo de 50% das vagas em
universidades estaduais, leia-se UNIMONTES e UEMG, para alunos
egressos da rede pública, para que possam cursar o ensino superior
em condição de igualdade com aqueles que puderam pagar escolas
particulares.

Na Comissão de Justiça, o nosso projeto foi julgado como
prejudicial, havendo prejudicial idade em sua apreciação, tendo em
vista haver outros projetos parecidos. Não é do nosso conhecimento
que nesta Casa tramite outro projeto no mesmo sentido. Estamos nos
aprofundando na análise, porque tivemos a impressão de que alguns,
apressadamente, imaginaram que esse projeto fosse ilegal ou que
ferisse a Constituição Federal. Estávamos buscando conhecer as
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causas de ter sido julgado como prejudicial, quando deparamos
com uma notícia no jornal "Estado de Minas" do dia 29 do mês
passado: "Universidade amplia número de vagas para aluno de escola
pública". Lendo a matéria, deparamo-nos com a sentença favorável
que o Juiz da 12 a Vara Federal, Welington Militão dos Santos, proferiu
em relação à ação civil pública ajuizada pelo Procurador da República,
Fernando de Almeida Martins, obrigando todas as instituições a
reservar 50% das vagas ofertadas em seus cursos a candidatos
egressos das escolas de ensino público. Essa sentença prolatada pelo
Juiz da Justiça Federal deve ser cumprida pelas universidades
federais em Minas Gerais, que são 12. Mas a conclusão forçosa a que
temos de chegar é que, se o Ministério Público encontrou subsídios
capazes de gerar ação civil pública e uma sentença favorável, de
inteira legalidade e de inteira constitucional idade, "mutatis mutandis",
guardadas as devidas proporções, a mesma legislação é aplicada
também às universidades estaduais. O nosso projeto, legal e
constitucional, que começou a tramitar nesta Casa, foi impedido,
nesse ponto, de continuar. Ainda nesta semana, reapresentaremos o
projeto, já com base nos mesmos argumentos aqui expendidos na
douta sentença da Justiça Federal, que garantiu exatamente aquilo
que pretendíamos garantir nas universidades estaduais em relação às
federais.

Parabenizo o Procurador Federal, Fernando Marfins, e o Juiz, Dr.
Welington Militão dos Santos, que foram os autores dessa decisão
inédita, que garante 50% das vagas das escolas públicas de nível
superior federais aos alunos egressos da escola pública, coincidindo
com a nossa intenção em relação às universidades estaduais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, volto a um assunto da maior
importância, referente ao Norte de Minas, particularmente, a Montes
Claros, cidade na qual, tendo sido Prefeito por duas vezes, tenho a
honra de ser o Deputado majoritário. Refiro-me à questão da
segurança, ou, lamentavelmente, da falta dela, que está aumentando,
infelizmente, na quinta maior cidade de Minas Gerais. Em Montes
Claros, há um comando de polícia regional, tão bem dirigido pelo Cel.
Gregório, há o 100 6PM, também tão bem dirigido pelo Cel. Nogueira,
e há um contingente de policiais militares que representa um orgulho
para a PM dessa cidade, mas boa-vontade, competência e
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capacidade, apenas, não resolvem o problema da segurança,
porque está provado que estão necessitando de equipamentos e de
um aumento do contingente de policiais. Quando pedimos
policiamento para os bairros de Montes Claros e para outras cidades,
lamentavelmente somos informados de que não há contingente
suficiente para atender à demanda em nossa região. Somente tenho o
direito de falar sobre o que experimentei.

Em nosso segundo mandato à frente da Prefeitura de Montes
Claros, havia insegurança na cidade, parecida com essa de hoje.
Naquela época, a Prefeitura adquiriu dez carros e cinco motos e fez
doação à PM, para que procedesse à segurança das ruas, dos bairros
e da zona rural. Lamentavelmente, o atual Prefeito não tem
sensibilidade para fazer o mesmo. Está preocupado com outros fatos
muito importantes, como o carnaval temporão, poucas obras, ações
de menor importância, porque a segurança pública de Montes Claros,
pelo menos para a Prefeitura daquela cidade, não é prioridade.

Fazemos solicitação ao Sr. Comandante da PMMG, Cel. Alvaro
Nicolau, para que aumente a quantidade de equipamentos e o
contigente do 100 BPM. Falo isso sem ter procuração do comando
daquela unidade para assim afirmar. E que tenho recebido
manifestações de lideranças comunitárias, especialmente dos
Vereadores, a começar pelo Vereador do PMDB Afrânio Nogueira
Júnior, que está preocupado com a falta de segurança em Montes
Claros. Tenho recebido, de vários segmentos da sociedade, das
associações de moradores de bairros e das associações de
moradores da zona rural, comunicações de que tem havido um clima
de intranqüilidade crescente em Montes Claros, nos últimos meses.

A Polícia Militar - repito - faz a sua parte, mas, sem homens
suficientes, sem viaturas, equipamentos e armamento, tenho a certeza
de que não pode fazer milagres. Então, é preciso que o Governo do
Estado dê mais condições à PM. Agora que conseguiu um grande
feito, que foi melhorar a remuneração dos policiais militares do nosso
Estado, que o Sr. Governador Itamar Franco e o Vice-Governador
Newton Cardoso melhorem as condições dos equipamentos e o
contingente da PM do Norte de Minas, a fim de que possa ter atuação
mais presente, dando mais tranqüilidade ao povo. Estamos vendo em
Montes Claros as gangues crescerem em quantidade. A população
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estudantil, principalmente os que estudam à noite, tem se sentido
insegura na hora de voltar para casa.

Montes Claros sempre foi cidade tranqüila, onde se podia andar a
pé, sem maiores preocupações, onde se podia deixar um carro aberto,
sem se preocupar com os ladrões. Hoje, infelizmente, há insegurança,
e quero dizer, pela terceira vez, que não é culpa do comando do 100
Batalhão. Não é mesmo responsabilidade da própria polícia. É a falta
de estrutura que impede que ampliemos a segurança em nossa
cidade.

Srs. Deputados, na semana passada participei de um movimento
importante, emocionante para mim, no dia 25, que foi o Dia Nacional
de Mobilização em Benefício dos Surdos do nosso Estado. Não
conhecia esse movimento. Ouvimos sempre falar em deficiência,
inclusive física, conhecemos algumas outras espécies de deficiência,
mas não conhecemos muito a surdez. No entanto, são milhares em
Minas Gerais. Aproximadamente 1% da população mineira e brasileira
sofre do mal da surdez, deficiência que dificulta o acesso do cidadão a
seus direitos garantidos. Os direitos insculpidos na Constituição
Federal não podem ser exercidos por aqueles que sofrem dessa
deficiência. Participei, portanto, no último dia 25, de um culto
ecumênico na Escola Estadual Francisco Sales, em Belo Horizonte,
que é destinada aos surdos. Soube que o movimento em Minas
Gerais já está instalado, mas não tem muito apoio, e está precisando
da ajuda desta Casa e das autoridades.

Os surdos não podem ser vítimas da discriminação mais odiosa que
pode acontecer. Eles não têm culpa de ter nascido ou se tornado
pessoas com a deficiência da surdez. Muitas vezes, eles não
conseguem empregos ou escolas. Nem à própria alfabetização dos
sinais eles conseguem ter acesso. Em Minas Gerais, são milhares os
surdos que são obrigados a ficar em suas casas, sem trabalho, sem
ter a sua dignidade valorizada, por falta de apoio das autoridades.

O Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, teve a maior
sensibilidade em relação ao assunto. Ele recebeu centenas de surdos
aqui, na porta da Assembléia, juntamente com este Deputado. Vi o
momento emocionante e de grande sensibilidade humana em que
milhares de pessoas que gritam com a voz do sentimento e do
coração, não com essa voz que conhecemos, pediram socorro e
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ajuda. Juntamente com o Presidente desta Casa, decidimos
realizar um debate numa segunda-feira de novembro, trazendo duas
ou três autoridades no assunto. Vamos encher esta Casa com os
surdos de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Teremos oportunidade
de conhecer e debater o grande drama dessas pessoas. Muitas
vezes, eles ficam sem representação, realmente sem vez e sem voz.
E hora de darmos uma oportunidade aos surdos de Belo Horizonte e
de Minas Gerais.

O último assunto que trago a esta Casa, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é a decisão do Governador Itamar Franco de deixar o
PMDB. Nós, que fomos peemedebistas toda a vida, lamentamos a
saída de S. Exa. O PMDB Nacional, a cúpula, infelizmente, não está
dando ao Governador a segurança que ele precisa para permanecer
nos quadros e ser candidato a Presidente da República. Ele, indo para
outro partido, permanece com a sua candidatura à Presidência da
República, o que é uma redenção para a política séria brasileira. Nós,
do PMDB, não temos, ainda, uma posição tomada como partido. Não
tivemos tempo, ainda, de discutir em grupo a posição do partido. Mas
sinto nos colegas Deputados do PMDB uma grande vontade de
acompanhar Itamar Franco, mas não partidariamente. Queremos
permanecer no nosso partido que é e sempre foi o PMDB, esse
partido respeitado, campeão de preferência e de respeito em Minas e
no Brasil. Mas queremos ter o direito de apoiar a sua candidatura a
Presidente da República, por pura e simples convicção: temos a
confiança de que em sua candidatura está a restauração da dignidade
da atividade política no Brasil. Com Itamar na Presidência, onde quer
que ele esteja, é Minas que vai estar lá; é Minas revivida; é Minas
revigorada; é Minas respeitada no cenário nacional. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente em exercício,

Deputado Wanderley Ávila, Srs. Deputados, senhores e senhoras
presentes nas galerias e que estão nos assistindo pela TV
Assembléia, quero trazer uma questão que considero importante
neste momento para todos nós. No meu entendimento, ela deve se
constituir numa grande preocupação da Assembléia Legislativa de
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Minas Gerais como um todo.
Ouvi, há pouco, o pronunciamento feito pelo Deputado Marcelo

Gonçalves, que tratava de questões relacionadas com os episódios
acontecidos nesta Casa.

Durante todo o tempo em que tratamos dessas questões - mesmo
considerando algumas ações exageradas e outras equivocadas,
sendo que em alguns momentos determinados setores confundiram
as questões analisadas, não as explicitaram com fidelidade -,
pautamo-nos pelo diálogo, pela busca de soluções, pela superação
dos desafios colocados a esta Assembléia, que se comportou
verdadeiramente como uma instituição democrática: ouviu as
questões, fez um debate com a sociedade e tomou as medidas de
superação daquilo que entendeu como incorreto e ultrapassado.

Por isso, tenho insistido que, apesar de termos vivido um tempo em
que várias denúncias foram feitas e em que o modelo aplicado pela
Assembléia não era o melhor, também vivemos um tempo de
mudanças. A Assembléia Legislativa de hoje está no caminho da
austeridade, compromissada com a transparência, com a evolução
das melhores práticas para a construção de um estado democrático
de direito. Lamentavelmente, esse fato, que também ocorre em outros
setores, em outras instâncias de poder, não tem sido tratado com a
mesma dimensão, com a mesma serenidade e com o mesmo espírito
democrático, como aconteceu nesta Casa.

Nesse sentido, trago ao conhecimento dos Deputados, da mídia e
da população de Minas Gerais uma denúncia grave contra o Tribunal
de Contas do Estado de práticas de irregularidades ocorridas naquele
Tribunal. Essa denúncia foi encaminhada ao Sindicato dos
Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que
a encaminhou ao Ministério Público, a fim de que a investigasse,
verificasse a sua veracidade e tomasse as devidas providências. Os
representantes daquele sindicato cumpriram o seu dever de
cidadania. Lamentavelmente, estão sendo assediados e autuados de
forma inaceitável. Em razão do encaminhamento da denúncia ao
Ministério Público, houve um episódio lamentável, pois a Secretaria da
Segurança Pública - segundo informação que temos - determinou a
ação de agentes no Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de
Contas. De maneira inconstitucional, ilegal, tais agentes invadiram o
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sindicato. Mais do que isso, por meio de ações, de processos, os
trabalhadores estão sendo convocados a prestar depoimentos
naquela Secretaria, invertendo a lógica de qualquer processo de
moralização do Estado.

Infelizmente, estamos assistindo, em relação a esse episódio, às
práticas da ditadura. Todas as vezes que se fez, naquele tempo,
algum tipo de denúncia que comprometia a estrutura e os interesses
da ditadura, eram os denunciantes os investigados, os oprimidos, os
submetidos a toda forma de constrangimento, de coerção.

Então, é preciso que a Assembléia Legislativa recomende ao
Tribunal de Contas, seu órgão auxiliar, que cumpra os princípios
constitucionais do estado democrático de direito; esclareça a
sociedade, diante das denúncias realizadas; preste contas perante a
sociedade; verifique se os fatos denunciados são verdadeiros ou não.

O próprio Ministério deve atuar para buscar esclarecimentos, saber
se as denúncias encaminhadas àquele órgão têm ou não fundamento.
E, caso sejam fundamentadas, independentemente do autor da
denúncia, medidas deverão ser tomadas, para que também naquele
órgão, o Tribunal de Contas, possamos ter um salto de qualidade em
suas práticas, em seu compromisso com a transparência, com a ética,
com os bons serviços que devem ser prestados na defesa do
interesse público.

Quero deixar registrada também a minha perplexidade diante da
atuação da Secretaria da Segurança Pública, considerando que deve
atuar - e aqui ouvimos diversos parlamentares manifestando a sua
grande preocupação - com relação à violência no Estado. O papel
mais relevante da Secretaria da Segurança Pública é a defesa, a
segurança em Minas Gerais, e não o gasto de energias e recursos
humanos para constranger ou provocar qualquer tipo de temor
àqueles que querem um Estado cada vez mais transparente e mais
compromissado com os interesses da comunidade, da sociedade,
com a defesa da ética e da moral.

Vou encaminhar ao Secretário da Segurança Pública ainda esta
semana, em nome da Bancada do PT, oficio solicitando a
manifestação do Secretário da Segurança Pública em relação aos
fatos ocorridos no Tribunal. Considero que, do modo como isso está
sendo realizado nesse momento, não podemos aceitar. Todos os

rs



164
Deputados, a Assembléia Legislativa e o povo de Minas devemos
rejeitar, repelir definitivamente práticas que são próprias de regimes
autoritários, fechados, que não querem explicitar para a sociedade
seus erros, seus problemas e interesses contrários.

Ainda gostaria de registrar essa minha grande preocupação com a
ação da Secretaria da Segurança Pública. Aliás, a ação foi registrada
em ocorrência pela PMMG. E o sindicato protocolou representação
junto ao Ministério Público a fim de que seja esclarecida a ação da
Polícia Civil, na pessoa de um Delegado que se identificou - vejam
aqui a dimensão do problema, a sua seriedade - como Secretário
Adjunto da Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais.

Foi um Delegado que se identificou como Secretário Adjunto da
Segurança Pública de Minas Gerais. Identificou-se e colocou-se nessa
condição. Ou seja, um Secretário Adjunto da Secretaria da Segurança
Pública invadiu um sindicato, sem mandado judicial e sem nenhuma
determinação legal e constitucional, para constranger as pessoas que
ali trabalham. E uma situação absolutamente inaceitável e
incompreensível para este momento que estamos vivendo.

Deixo registrada minha preocupação a respeito desse fato que
ocorreu no Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do
Estado. Encaminharemos uma solicitação diretamente à Mesa da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que deverá fazer uma
solicitação formal à Secretaria da Segurança, para que explique e
esclareça, definitivamente, esse episódio. E, no caso de existirem
erros, que sejam identificados e imediatamente corrigidos, em defesa
do interesse da sociedade, da transparência e do respeito à cidadania
no Estado de Minas Gerais.

r Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 7 Parte da reunião, com a V 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,
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nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
2.645 a 2.65412001, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se
para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 74 a Reunião ordinária, do Projeto
de Lei n° 1.673/2001, do Deputado Ivo José e dos Requerimentos n°5
2.576/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada; 2.586 e 2.587
/2001, do Deputado Dimas Rodrigues; e 2.588/2001, da Deputada
Maria Olívia; de Direitos Humanos - aprovação, na 873 Reunião
Ordinária, do Requerimento n° 2.617/2001, do Deputado Edson
Rezende; e do Trabalho - aprovação, na 73a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei n os 1.625 e 1652/2001, do Deputado Amilcar Martins;
1.630/2001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 1.632/2001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.633/2001, do Deputado Irani
Barbosa; 1.638/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
1.640/2001, do Deputado Bilac Pinto; 1.645/2001, do Deputado José
Henrique; 1.661/2001, do Deputado Mauri Torres; 1.662/2001, do
Deputado Wanderley Ávila; 1.668/2001, do Deputado Antônio Carlos
Andrada; e 1.670/2001, do Deputado Ambrósio Pinto (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Marco Régis (2), informando sua
desfiliação do PPS e sua filiação ao PL, e Sávio Souza Cruz,
informando sua desfiliação do PSB (Ciente. Cópia à Gerência-Geral
de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Aden Santiago, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 539/99; nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Miguel Martini, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.189/2000; e
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Miguel Martini, solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.226/2000; e João
Paulo, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n°
1.021/2000, uma vez que a Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária perdeu prazo para emitir seu parecer; e, nos termos
do inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja constituída uma
Comissão de Representação, para em audiência com o Ministro da
Agricultura, propor que o Conselho Monetário Nacional determine ao
Banco Central que baixe resolução autorizando concessão de
financiamento de investimento a produtores rurais das regiões Norte e
Nordeste do Estado para retenção de crias e matrizes bovinas, tendo
sido designados para a referida Comissão os seguintes Deputados:
pelo PPS: Deputado Márcio Kangussu; pelo PMDB - Deputado
Antônio Andrade; pelo PSDB: Deputado Ermano Batista; pelo PFL:
Deputado Sebastião Costa; pelo PDT: Deputado João Batista de
Oliveira; e pelo PPB: Deputado Gil Pereira.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, aproveitando

o ensejo, em que aguardamos a presença do Deputado Ermano
Batista, que fará importante pronunciamento, também, mais uma vez,
quero falar sobre a violência nos grandes centros, principalmente na
região central de Belo Horizonte. Estamos falando sobre isso há
muitos anos, colocando emenda no Orçamento. No entanto, o
Governo Itamar Franco ainda não se dispôs a pagar a emenda que
colocamos para a PM adquirir as câmaras e o equipamento para
monotorizar a região central de Belo Horizonte. Hoje os aposentados
estão sofrendo, sendo roubados, de manhã, à tarde e à noite, na
região central de Belo Horizonte, do Barreiro, de Venda Nova, nos
grandes aglomerados, nos grandes comércios de Belo Horizonte. Ou
a polícia vai monitorizar, colocando as câmeras para identificar os
trombadinhas com urgência, ou teremos em Belo Horizonte falta de
liberdade para sairmos de casa. Algumas pessoas dos direitos
humanos ainda vêm falando que, se as câmeras forem colocadas, o
direito de ir e vir do cidadão belo-horizontino vai ser tirado. As
câmeras são para acabar com os trombadinhas, para acabar com os
ladrões, para acabar com aqueles que estão roubando dos
aposentados a ninharia que recebem nos Bancos. Roubam de manhã,
à tarde e à noite. Quero deixar um recado bem claro de um Deputado
que teve uma votação expressiva em Belo Horizonte, é o 16 0 deste
Estado, o qual teve quase 43 mil votos na última eleição. Quero
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mandar esse pessoal às favas, porque direito de ir e vir está
perdendo o belo-horizontino, a partir do momento em que ele não está
podendo sair nas ruas, porque está sendo roubado. O cidadão não
está podendo ir ao centro da cidade. O bolso da sua calça está sendo
cortado. Estão roubando o dinheiro do trabalhador belo-horizontino.
Dizem que, se forem colocadas câmeras fiscalizando a região central
de Belo Horizonte, vai acabar o direito constitucional do cidadão de ir
e vir. Esse pessoal tem de ir às favas, Sr. Presidente, porque ficam
pregando, defendendo bandido. Lugar de bandido é na cadeia. O
Governo tem de dar uma cadeia boa, de qualidade, para recuperar
esse cidadão para a sociedade, mas bandido não é coitadinho.

Há anos, na Câmara Municipal, tínhamos alguns companheiros que
diziam: "Coitadinho, o preso não está tomando sol". Coitadinha é da
família que ele matou. Coitadinha é da família que ele fez sofrer. Se o
cara está lá, está pagando. Mais uma vez vou pedir a atenção do
Governo do Estado para que, com urgência, dê condição à Policia
Militar de Minas Gerais - a melhor polícia deste Brasil - de continuar
fazendo seu papel. Que abra concurso público, Sr. Presidente, e que
deixe a polícia equipar-se com as câmeras que colocamos no
orçamento para monitorizar a região central de Belo Horizonte. Belo
Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora, as grandes cidades precisam
dessa monitorização. Os bandidos estão à solta, roubando o belo-
horizontino, enfiando a mão. O trombadinha rouba de manhã, de
tarde, à noite, a cada 5 minutos. Temos urgência, Sr. Presidente,
dessa medida, que já resolveu parte do problema em vários lugares
do mundo. Não é novidade. Há dois anos, pedimos isso quando
apresentamos uma emenda ao orçamento. Há dois anos, peço e
imploro. Sr. Presidente, Srs. Deputados votados em Belo Horizonte,
está na hora de nos unirmos e irmos ao Governador Itamar Franco,
que virá para o PDT.

Estiveram juntos conversando, e o Sr. Itamar Franco irá se
pronunciar a respeito. Creio que o espaço político de que Itamar
precisa ele o terá dentro do PDT.

Nós, Deputados votados em Belo Horizonte, precisamos nos unir
para aparelhar a nossa polícia. No final do ano, vários integrantes da
polícia irão para a reserva ou se aposentarão. Haverá necessidade de
policiais que ocupem essas vagas, e haverá dificuldade. Há dias, o



168
Deputado Dinis Pinheiro subia à tribuna para criticar as Polícias
Civil e Militar, o Comandante Severo, Chefe do Estado Maior.
Sabemos que o Comandante Severo e o Cel. Alvaro se esforçam para
tentar dar segurança ao povo mineiro. Parabenizo o Comando da
Polícia Militar de Minas Gerais, que, apesar das condições, ainda é a
melhor Polícia Militar do Brasil. Também parabenizo o Secretária da
Segurança Pública, que se esforça para garantir a segurança dos
belo- horizontinos. Precisamos da colocação de câmaras para
identificaras verdadeiros bandidos dos grandes centras. Aqui estamos
trabalhando por um futuro melhor para nossos filhos e nossos netos.

O Sr. Presidente (Deputada José Braga) - Vem à Mesa
requerimento do Deputada Ermano Batista 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
Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, todos
conhecem a fábula do lobo e do cordeiro. "Estava o cordeiro, certo
dia, bebendo das águas do riacho, quando dele se acercou o lobo,
dizendo ameaçadoramente: 'Como você se atreve a sujar a água que
eu estou bebendo? Por causa de seu atrevimento, eu vou comê-lo'.
Ao que respondeu o amedrontado cordeiro: 'Eu não estou sujando a
sua água, porque você está acima de mim, na margem do riacho'. De
novo, o lobo vociferou: 'Sim, mas seis meses atrás você sujou a água
que eu estava bebendo'. O trêmulo cordeiro replicou: 'Seis meses
atrás, eu ainda não era nascido'. O lobo deu o assunto por encerrado,
dizendo: 'Se não foi você, foi seu avô. Por isso, eu vou comê-lo assim
mesmo'. E o devorou."

Guardadas as devidas proporções, o tratamento do lobo ao cordeiro
lembra-nos aquele que certos segmentos da mídia - notadamente o
jornal "Estado de Minas" - vêm reservando a esta Assembléia. Nada
do que fazemos tem justificativa para esse órgão da imprensa mineira,
dando-nos a nítida impressão de que existe predisposição de sua
parte para minar o nosso Poder. Se não, vejamos: esta Casa
reconheceu que o modelo para a remuneração dos Deputados
precisava ser revisto. Esse modelo datava do final da década de 80,
quando se havia chegado à conclusão de que o sistema anterior -
deixando a cargo da Assembléia a gerência direta das despesas
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operacionais dos parlamentares - resultava ser mais oneroso para
a sociedade. Os dispêndios operacionais foram então repassados ao
comando dos Deputados. Ocorre que as exigências sociais evoluem,
nada é eterno, pelo que, de novo, fazia-se necessária a mudança
recentemente feita.

Outrossim, temos procurado racionalizar custos e aumentar a
eficiência, conscientes que estamos do respeito devido a quem nos
elegeu. No caso dos vencimentos - também questionados - de alguns
funcionários da Casa - que estariam inflacionados, mas que são uma
minoria em nosso quadro de pessoal -, viemos a público para
conscientizar o povo sobre a questão do direito adquirido, da
legalidade que fundamentou a composição salarial e que não foi
produto desta ocasião. E, finalmente, ontem, a Mesa da Assembléia
apresentou um conjunto de medidas que poderão implementar
consideravelmente o funcionamento da Casa. Assim sendo, o objetivo
da mídia, com certeza, foi atingido. A não ser que este esteja além do
interesse de tornar público o que já o era, embora o grande jornal dos
mineiros talvez ainda não tivesse identificado razões para fazê-lo com
o sensacionalismo com que o fez. Ao que tudo indica, no entanto,
nossos esforços nada valem para o jornal "Estado de Minas". Até
parece, repetimos, tratar-se de campanha para desestabilizar o Poder
Legislativo e colocar em risco o próprio regime democrático.

Essa campanha, não sabemos se seria fruto de saudosismo da
ditadura militar, já que, sem Legislativo, não existe democracia.
Poderia ser, também, inspirada em alguns teóricos que pregam a
transformação do Brasil em Estado unitário, hoje, abominado pelos
políticos da Itália. Não conseguimos, realmente, chegar a uma
conclusão, mas, enquanto isso, sofremos com a agressão a este
Poder, com a opinião pública sendo manipulada contra a Casa do
povo mineiro.

Confessamos que ficamos perplexos com a matéria publicada no
"Estado de Minas", edição de 2 de outubro corrente, com o título:
"Funcionários - Assembléia gasta mais que grandes empresas". A
reportagem faz comparação entre este Poder e empresas privadas,
afirmando que estas últimas produzem, geram tributos e pagam
menos salários que nós. Comparação específica é feita entre a
Assembléia e a Fiat Automóveis, a qual conta com quase três vezes
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mais funcionários que nós, e cuja folha de pagamento seria
praticamente igual à nossa.

A comparação é absurda, para não dizer ridícula. Comparar um
Poder constituído com uma empresa privada reflete leviandade e
desconhecimento. Por essa razão, em princípio, refutamos a matéria.
Como, porém, a opinião pública merece o nosso acato, gostaríamos
de tecer algumas considerações a respeito. E o que estamos fazendo,
esperando que, em nome de um jornalismo sadio, o "Estado de
Minas" dê às nossas palavras o mesmo destaque da matéria que
publicou.

Em primeiro lugar, a folha da Assembléia inclui pagamento de
proventos aos aposentados. Já os aposentados da Fiat são pagos
pelo INSS. O salário da Assembléia é unificado, e os benefícios são
relativamente modestos se comparados com aqueles que a Fiat
concede a seus trabalhadores. Na realidade, a folha de pagamento da
montadora é muito superior à nossa, se forem computados os
benefícios recebidos por seus funcionários a titulo de salário indireto.
São apenas algumas das impropriedades cometidas pelo jornal, nesse
novo capítulo da campanha contra a Assembléia.

O Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Nobre colega, acho muito
importante o pronunciamento de V. Exa. Temos, cada vez mais, de
transformar este Plenário num local de debate de idéias, de
discussões e, mais do que isso, num lugar onde possa ser
estabelecido o contraditório entre os Deputados, entre os Poderes e,
no caso, com matérias jornalísticas relacionadas a esta Casa.

O pronunciamento de V. Exa. é brilhante e irretocável. Ao ler o
Código de Ética dos Jornalistas, lei votada no Congresso Nacional,
em 1987, destaco alguns artigos que vão ao encontro das belíssimas
e profundas palavras pronunciadas por V. Exa. O art. 3 0 estabelece
que a informação divulgada, nos meios de comunicação pública, se
pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse
social e coletivo. Se questionarmos essa notícia, em particular, que
comparou com automóveis, com produção de aço, os trabalhos da
Assembléia, mas não analisou outros aspectos ou despesas inerentes
a essas empresas, fica evidente que não se pautou pela real
ocorrência dos fatos. Se perguntarmos a finalidade, o interesse social
e coletivo que está por trás disso, não o encontramos.
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E bom que se diga que este Poder Legislativo, com encontros e

desencontros, permitiu a própria existência da FIAT. Neste Poder, foi
aprovada a criação de uma empresa pública com a participação, na
própria sociedade, da empresa que foi lá instalada há 20 anos. Todos
os passos seguintes de investimentos da empresa no Estado foram
aprovados por meio de projetos que tramitaram nesta Casa, através
de incentivos e apoio governamental do BDMG. E importante que
essas questões estejam presentes na matéria divulgada.

Ao analisarmos o art. 90 , que trata do dever do jornalista, na alínea
"e", taxativamente, afirma-se que o jornalista deve: "opor-se ao
arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os
princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do
Homem".

Quando V. Exa. faz a reflexão relativa ao processo democrático e da
necessidade da democracia na sociedade, percebemos que não
podemos nos furtar a esse debate. A declaração do código de ética
aqui expressa é bem clara com relação ao dever do jornalista de se
posicionar contra o arbítrio, contra o autoritarismo e contra a
opressão.

Finalizo, analisando a alínea "g" desse mesmo artigo. O jornalista
tem o dever também de respeitar o direito à privacidade do cidadão. A
matéria jornalística tem de ser realizada levando-se em conta o
interesse social e coletivo, não se esquecendo da questão da
privacidade.

Esse discurso de V. Exa. deve abrir um processo de agenda positiva
que temos de construir com os órgãos de imprensa. Seria importante
que encaminhasse à Mesa diretora a necessidade da realização,
nesta Casa, de um debate público sobre a questão da transparência
da Assembléia Legislativa e da ética do jornalismo. Esses casos
poderiam ser abordados e discutidos. E evidente que o compromisso
com a notícia e com a informação pública é algo fundamental na ação
do jornalista, tanto que considero o seu trabalho como atividade
pública. Temos de propor esse debate, conclamando todos os órgãos
da imprensa que estão fazendo a cobertura da Assembléia, a Mesa
diretora, os Deputados, os Presidentes das Comissões e os
funcionários desta Casa para um grande debate sobre a transparência
no Poder Legislativo e a ética no jornalismo. 0 pronunciamento de V.
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Exa. pode estar abrindo portas e trilhas para que haja esse debate
na Assembléia Legislativa. Obrigado. Mais uma vez, registro a minha
alegria ao ouvir as palavras de V. Exa.

O Deputado Ermano Batista - Nobre Deputado Durval Angelo, o
aparte de V. Exa. enriqueceu o meu discurso, representando
chamamento ao compromisso e à responsabilidade dirigido aos
órgãos da imprensa.

Houve uma repórter que disse que o Presidente da Assembléia
gasta mais que o Presidente Bush. Isso é um disparate. Quem tem a
consciência do seu papel não fala algo assim. Uma viagem do
Presidente norte-americano é mais cara do que os gastos da
Assembléia de um ano inteiro. Isso não pode acontecer. Na verdade,
longe de desejar prestar um esclarecimento à população, presta
desserviço à comunidade.

Também, o reduzido número de proposições, que transformamos
em lei, foi questionado por aquela reportagem. Parece que a
quantidade importa mais que a qualidade do serviço.

E, depois, não é novidade que no Brasil existem leis em excesso e
que é preciso mudar essa cultura, depurando a legislação existente, e
nunca a aumentando automatica, irresponsável e gratuitamente.

Por outro lado, ao falar sobre os salários de nossos servidores, a
matéria comete uma injustiça contra muitos deles: são técnicos do
mais alto nível, que trouxeram para esta Casa invejável currículo
profissional e o colocaram a serviço da causa pública. Muitos saíram
daqui, porque encontraram condições melhores e estão hoje
engrandecendo os quadros do Ministério Público, da magistratura ou
estão como executivos na iniciativa privada. E um trabalho qualificado
e reconhecido como tal, de forma unânime, em todo o Brasil. Não se
pode esquecer que esta Assembléia é considerada uma das primeiras
- se não a primeira - entre as Casas Legislativas brasileiras, em
termos de competência administrativa e de qualificação do pessoal.

Não vamos chover no molhado, mas vamos lembrar que esta Casa
é um freio aos excessos do Executivo, sobretudo nos tempos que
correm, quando, do Palácio da Liberdade, irradia-se uma vontade
autocrática e controvertida. Não vamos martelar também no fato de
que a pior das democracias é sempre melhor que a melhor das
ditaduras. Não vamos insistir em que, sem Legislativo forte e atuante,
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não há democracia. Mas vamos formular um apelo à imprensa em
geral, e ao jornal "Estado de Minas" em particular, para que nos ajude
a trabalhar em prol do povo mineiro. Essa ajuda, todavia, deve vir em
forma de críticas construtivas e bem fundamentadas, e não da análise
superficial e da agressão gratuita. Emitir conceito sobre fato concreto
sem conhecê-lo é juízo temerário. Manipular maldosamente
representados contra representantes é um risco que instituições livres
não devem assumir.

A imprensa brasileira sofreu na pele, por quase 30 anos, os rigores
de uma ditadura que patrocinou a censura e o cerceamento à
atividade jornalística. Temos certeza, apesar disso, de que parte dela
ainda não está plenamente amadurecida para separar o joio do trigo,
e para não cometer injustiças como aquela que o lobo cometeu. A
conduta do jornal "Estado de Minas" em relação a este parlamento
confirma a nossa impressão."

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Deputado Ermano
Batista, para além das questões de produção de leis, que são muitas
as produzidas por esta Assembléia, para além da qualidade das leis
produzidas nesta Assembléia, que tem produzido boas leis, quero
acrescentar a presença da instituição Assembléia junto à comunidade,
quando realiza suas audiências públicas, quando faz visitas em
diligências, quando está em discussão permanente com a sociedade,
quando instaura comissões especiais para avaliar determinado caso,
quando instaura comissões parlamentares de inquérito para uma
fiscalização mais efetiva não somente do Estado, mas também até de
empreendimentos privados, ou seja, toda essa movimentação, toda a
abertura que a Casa faz nas comissões temáticas, em que se discute,
por exemplo, a CPI do Leite, quando se discute um projeto como esse
da Lei Robin Hood e se juntam, aqui, quase 400 Prefeitos vindos das
mais diversas partes para discutir uma lei da mais alta importância,
quando realiza seminários envolvendo milhares de participantes de
todo o Estado, quando se realizam fóruns técnicos, ciclos de debates
envolvendo a sociedade, quando, às vezes, a Comissão de Direitos
Humanos, a qual temos a honra de presidir, é a última esperança de
um cidadão que procurou todas as formas de resolver o seu problema
nas entidades públicas, nas instituições públicas, no próprio Estado, e,
não o conseguindo, busca a Comissão de Direitos Humanos para
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receber um apoio, um amparo, para a solução dos seus problemas.
Para se ter idéia, na Comissão de Direitos Humanos recebemos um

casal que tem um filho que está preso, trazendo denúncia de suborno
e de ameaça à vida. Tivemos de fazer interferência direta junto ao
Secretário da Segurança Pública, para que esse casal pudesse
conversar e pedir uma ação eficaz ao Secretário da Justiça.

Na semana passada, estivemos em Nova Lima para discutir a
questão dos silicóticos dessa cidade. Lá estavam cerca de 600
trabalhadores da Mineração Morro Velho. Levavam os seus
depoimentos, denunciando, com a própria vida, os pacientes
acometidos com a chamada siticose. Nos seus 165 anos de
existência, aquela mina produziu milhares de mortos, deixando
famílias inteiras abandonadas, porque, quando morre o marido, ficam
a mulher e os filhos sem amparo. Solicitamos uma CPI para verificar
essa questão na Mina Morro Velho. Tenho o prazer de apresentar a
solicitação com mais de 40 assinaturas de Deputados Estaduais. Além
disso, há também um abaixo-assinado que começou a ser colhido.
São mais de mil assinaturas, e a população de Nova Lima está se
mobilizando para colher outras.

A Comissão de Direitos Humanos não vai se intimidar com as
ameaças que têm sido encaminhadas a este Presidente, insinuando
que os Deputados desta Casa estariam impedidos de entrar naquela
mina. Os trabalhadores, hoje, também estão recebendo ameaças.
Estão sendo obrigados a procurar a firma e assinar um contrato de
convênios que já teriam sido feitos anteriormente, para serem
ressarcidos dos danos; parcialmente, é claro.

Esta Casa tem desempenhado grande papel representando o povo
mineiro, representando as suas demandas, reinvindicações, com
muita coragem de enfrentar questões como essas. A Comissão de
Direitos Humanos não se intimidará diante das ameaças da diretoria
da Mineração Morro Velho. Iremos até o fim na proteção e na defesa
dos pacientes que foram e são vítimas de uma doença grave como a
silicose, promovida por um ambiente insalubre como é o da
mineração. Muito obrigado.

O Deputado Ermano Batista - Ilustre e preclaro Deputado Edson
Rezende, agradeço o aparte de V. Exa. Trouxe à colação questões
pontuais que não tinha abordado.
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O Deputado tem razão: nas incursões feitas por esta Casa em

defesa dos interesses da sociedade, às vezes com risco de vida para
o parlamentar, a imprensa não comparece. Estamos discutindo uma
forma de desconcentrar recursos, a fim de estabelecer um
crescimento harmônico no Estado, que é a reformulação da Lei Robin
Hood, tema de interesse para os 853 municípios mineiros, mas a
imprensa não comparece, não dá uma nota sequer. Com  relação ao
trabalho que V. Exa. vem desempenhando à frente dessa Comissão -
conheço o seu desempenho, o seu denodo, o destemor com que
defende suas idéias, que não são apenas suas, mas do povo que
representa -, a imprensa se furta a divulgar.

Hoje fui questionada por um repórter, que indagou: "E as ações?".
Já estão ocorrendo. E nesse foro que desejamos gritar, lutar, porque,
diferentemente da mídia, que é não raro sensacionalista, o Poder
Judiciário é criterioso. E ali que mostraremos que nada se fez fora da
lei, ao arrepio dos interesses populares. Conclamo, pois, a imprensa
mineira, que procure transmitir também os grandes feitos desta Casa,
nos diversos setores, que atingem os interesses da sociedade, como
temos feito. Assim, estaria agindo sem preferências, mas
compromissada com os interesses reais da sociedade. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 4,
às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 67 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de setembro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis,
José Braga, Adelmo Carneiro Leão e Elaine Matozinhos, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Miguel
Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco
Régis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Braga, 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. O designa a Deputada Elaine
Matozinhos como relatora do Projeto de Lei n° 1.649/2001, em turno
único, e o Deputado José Braga como relator do Projeto de Lei n°
1.655/2001, em turno único. Prosseguindo, o Presidente passa à
discussão e à votação de parecer sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado José Braga,
relator do Projeto de Lei n° 47/99, no 20 turno, procede à leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do vencido no 1° turno. Submetido a discussão e votação, é esse
parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Marco Régis
passa a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro Leão para
apresentar proposição de sua autoria. O Deputado Marco Régis
apresenta requerimento em que solicita reunião com convidados para
subsidiar a discussão do Projeto de Lei n° 1.34812001, que autoriza o
Poder Executivo a criar o Conselho Estadual de Acupuntura e
Terapias Orientais, bem como de outros projetos afins que tramitam
na Casa. Submetido a votação, é esse requerimento aprovado. Ao
retomar a direção dos trabalhos, o Deputado Marco Régis passa a
palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que apresenta
requerimento em que solicita sejam ouvidos, na reunião, os
representantes da rede estadual de saúde sobre a possibilidade de
deflagração de greve e a crise no Sistema de Saúde. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento do Deputado Arlen
Santiago em que solicita sejam incluídos os municípios da região
Norte de Minas na audiência pública a ser realizada pela Comissão,
em conjunto com a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, prevista para o dia 13 de setembro, a fim de se
discutir a proposta de regionalização da saúde no Estado de Minas
Gerais. O Deputado Miguel Martini, apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados o Secretário de Estado da Saúde e o
Diretor-Geral do Hospital Odete Valadares para que, em audiência
pública da Comissão, possam esclarecer sobre possíveis e graves
irregularidades existentes no atendimento desse hospital referentes a
procedimentos abortivos. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Ato contínuo, o Presidente
convida para tomarem assento à mesa a Sra. Mônica Abreu e o Sr.
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Carlos Augusto dos Passos Martins, ambos da Associação Sindical
dos Trabalhadores da FHEMIG - ASTEMG, e o Sr. Antônio Penido,
Secretário-Geral da Associação dos Médicos do Hospital João XXIII,
convidados para discutir a possibilidade de deflagração de greve e a
crise no sistema de saúde. O Presidente passa palavra aos
convidados pela ordem acima mencionada. Participam dos debates
todos os parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão: Hely Tarqüínio.
ATA DA 6? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quinze horas do dia doze de setembro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,
Maria Olívia, Márcio Cunha e Pastor George, 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 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 Presidente, Deputada Maria
Olívia, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. A Presidência passa a ler a correspondência
encaminhada pela Câmara Municipal de Além Paraiba ao Diretor
Geral da Agência Nacional de Petróleo, manifestando a preocupação
quanto aos problemas enfrentados pela comunidade, provocados pelo
fechamento de postos de combustíveis e migração dos consumidores
para o Estado do Rio de Janeiro, em decorrência do aumento de
preço naquele município, causado pela proibição de abastecimento
pela REDUC dos postos de Além Paraíba. Em seguida, a Presidência
comunica que foi designado o Deputado Pastor George para relatar o
Projeto de Lei n° 1.297/2000, de autoria do Deputado Márcio
Kangussu, que dispõe sobre a implantação e os valores do piso
salarial de que trata o art. 7 0, inciso V, da Constituição da República.
Em seguida, a Presidência passa à P Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas a
apreciação do Plenário. A Presidente, passa a palavra ao Deputado
Márcio Cunha, para emitir seu parecer para o 20 turno do Projeto de
Lei n° 894/2000, do Deputado Rogério Correia. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno com a Emenda n° 1. Em seguida, a
Presidente, Deputada Maria Olívia, relatora do Projeto de Lei n°
1.351/2001, em 1° turno, de autoria do Deputado Márcio Cunha passa
a emitir seu parecer. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1. Registra-se a declaração
de voto do Deputado Márcio Cunha. Em seguida, a Presidência passa
à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendoa a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Requerimentos nos 2.481 e 2.51 9/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e da Deputada Maria Olívia, respectivamente. A seguir, a
Presidência passa à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da
Deputada Elbe Brandão em que solicita, seja instalado um "stand" da
Assembléia no Congresso Brasileiro dos Clubes de Melhor Idade e na
VI Feira de Produtos e Serviços para Melhor Idade, a se realizar no
período de 30 de outubro a 3 de novembro na cidade de Belo
Horizonte, com a finalidade de divulgar a legislação estadual para
essa faixa etária, bem como, ao final do evento, de elaborar um
relatório com diretizes para políticas públicas; do Deputado Carlos
Pimenta solicitando que seja realizada audiência pública na cidade de
Alfenas, para discutir a implantação do Circuito Sul-Mineiro de
Turismo, envolvendo as cidades que margeiam o lago da Usina de
Furnas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de setembro de 2001.
Maria Olívia, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Pastor George -

Chico Rafael.
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ATA DA 79a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de setembro de
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado
Dinis Pinheiro, por indicação da Liderança do PSD) e José Henrique
(substituindo o Deputado Doutor Viana, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a obter
esclarecimentos sobre o plano de ação do INCRA para o Estado de
Minas Gerais nos últimos anos, com ênfase especial para as
atividades desenvolvidas nas áreas de execução de obras de
construção de estradas vicinais e de eletrificação rural e apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, o Presidente dá ciência do
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Câmara
Municipal de Governador Valadares convidando para audiência
pública para discutir a duplicação de rodovias da região; do Sr. Fábio
Pereira da Silva, Presidente da Associação Comunitária de Chonin de
Cima, solicitando realização de audiência pública para discutir a
pavimentação da BR-451-MG, reconhecimento da lagoa Vapabuçu
como ponto turístico, etc; do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de
Gabinete do DER-MG, informando da licitação da pavimentação da
estrada que liga os Municípios de Liberdade e Bocaina de Minas. Em
seguida, a Presidência suspende a reunião por alguns minutos.
Reabertos os trabalhos, passa-se à discussão e à votação de
proposições da Comissão. Após votação, é aprovado requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a realização de reunião
conjunta da Comissão com a Comissão Especial do Programa de
Concessão de Rodovias, para, em audiência pública na cidade de
Pouso Alegre, discutir a pavimentação da BR- 459. Registra-se voto
contrário do Presidente. Em seguida, o Presidente, de plano, verifica a
falta de quórum para a votação das matérias constantes na pauta e
convida, para tomarem assento à mesa, os seguintes convidados: Srs.
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Eloy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA em Minas
Gerais; Marcelo Resende de Souza, Superintendente do ITER; Paulo
Roberto Pinto, Assintente da Superintendência da Coordenação,
Planejamento e Expansão da CEMIG, e José Maria Gross, Assistente
do Diretor de Operações da Comerciais da CEMIG. Logo após, ocorre
amplo debate entre os convidados e os Deputados, 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 extraordinária, na
cidade de Pouso Alegre, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Bilac Pinto.

ATA DA 80a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de setembro de
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Agostinho Silveira, Dilzon Meio, Márcio Kangussu e
Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Silveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Márcio Kangussu, 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 da pauta e comunica o recebimento das seguintes
proposições, para as quais foram designados os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 1.746, 1.757 e 1.760/2001 (Deputado
Dilzon Meio); Projeto de Lei Complementar n° 44/2001 e Projetos de
Lei nos 1.750, 1.753, 1.764 e 1.767/2001 (Deputado Agostinho
Silveira); Projetos de Lei n os 1.747, 1.748 e 1.758/2001 (Deputado
Márcio Kangussu); 1.751, 1.755 e 1.762/2001 (Deputado Eduardo
Hermeto); 1.752, 1.754, 1.765 e 1.766/2001 (Deputado Ermano
Batista); 1.749, 1.756, 1.759 e 1.76112001 (Deputado Sávio Souza
Cruz). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu e Maria
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José Haueisen, em que solicitam seja adiada a discussão dos
pareceres pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos
1.183/2000 e 1.680/2001, respectivamente. A seguir, colocados em
discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.696/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.02612000 com as
Emendas nos 1 a 4 (relator: Deputado Dilzon Meio); 1.232/2000
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.344/2001 na forma do
Substitutivo n o 1 (relator: Deputado Ermano Batista, em virtude de
redistribuição); 1.562/2001 com as Emendas n°5 1 a 4 (relator:
Deputado Sávio Souza Cruz); 1.689/2001, com a Emenda n° 1
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.706/2001 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz); 1.72012001
(relator: Deputado Agostinho Silveira); 1.743/2001 com as Emendas
nos 1 e 2 (relator: Deputado Dilzon Meio). Também são aprovados,
após discussão e votação, os pareceres pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei Complementar n° 43/2001 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz) e dos Projetos de Lei n os 1.153/2000 (relator: Deputado
Ermano Batista); 1.654/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
1.686/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz) e 1.703/2001
(relator: Deputado Dilzon Meio). Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 96912000
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de redistribuição). O
Presidente comunica que deferiu pedidos dos relatores para que os
Projetos de Lei nos 1.676, 1.716 e 1.718/2001 sejam baixados em
diligência aos respectivos autores e o Projeto de Lei n° 1.742/2001, à
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres pela constitucionalidade, legalidade
e juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.619, 1.691, 1.719 e
1.715/2001 e 1.700/2001 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado
Dilzon Meio); 1.722/2001 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz);
1.677/2001 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
1.697 e 1.698/2001 com emendas que receberam o n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira). Nos termos do art. 185 do Regimento

rs



182
Interno, o Presidente determina o encaminhamento do Projeto de
Lei Complementar n° 43/2001 e dos Projetos de Lei n°5 969/2000 e
1.153/2000 e 1.654, 1.686 e 1.703/2001 ao Plenário da Assembléia,
para a inclusão dos respectivos pareceres em ordem do dia. Passa-se

3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. A Presidência verifica a inexistência de
quórum regimental e deixa de apreciar requerimento da Deputada
Maria José Haueisen em que solicita a realização de reunião conjunta
desta Comissão com as Comissões de Administração Pública e de
Educação, para debater a situação jurídica dos servidores designados
da Educação em Minas Gerais. Não havendo mais matéria a ser
apreciada 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, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Dilzon Meio -

Ermano Batista - Agostinho Silveira.	 -
ATA DA ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

BDMG
Às dezessete horas do dia vinte e cinco de setembro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo
Aloise, Luiz Fernando Faria, Durval Angelo e Ivair Nogueira, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados
Agostinho Silveira, Bilac Pinto, Eduardo Brandão e Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura das atas das reuniões
anteriores, as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Murilo Badaró, Presidente do Banco
de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, e a tratar
de assuntos de interesse da Comissão. Em seguida, o Deputado
Rêmolo Aloise registra a presença dos Srs. Murilo Badaró, Presidente
do BDMG, Ricardo Ribeiro Tunes e José Lana Raposo, Diretores das
Áreas de Operações 1 e III desse Banco, respectivamente; Tadeu
Barreto, Gerente da Área de Planejamento e Estudos Econômicos do
BDMG; Júlio Onofre, Secretário de Relações Institucionais do BDMG;
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Olavo Machado Júnior, Diretor da FIEMO; e da Sra. Marilena
Chaves, economista do BDMG. Passa-se à fase debates, quando a
palavra é concedida ao convidado, aos componentes de sua equipe e
aos parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Ato contínuo, passa-se à fase de apreciação de
proposições da Comissão, quando são aprovados requerimentos do
Deputado Durval Angelo em que solicita seja enviado pedido de
informações ao BDMG contemplando as seguintes questões: qual o
número total de empresas inadimplentes; entre elas, quantas se
encontram em funcionamento; quais foram os principais indexadores
utilizados na correção dos financiamentos e a variação em relação
aos principais índices de inflação; quantos empregos são gerados
pelas empresas inadimplentes; se o BDMG permite a alteração do
índice de correção definido no contrato original; quais são as bases
adotadas pelo BDMG para a renegociação dos créditos em atraso; se
é possível ao tomador do crédito solicitar a alteração no indexador do
contrato; qual o impacto da renegociação dos indexadores junto ao
repassador do crédito; e que sejam convidados os Srs. Stefan Salej,
Robson Braga e Edwaldo Almada, Presidente, Vice-Presidente e
Conselheiro Fiscal da FIEMG, respectivamente, para prestarem
esclarecimentos à Comissão. Fica também estabelecido que a
Comissão passará a reunir-se ordinariamente às terças-feiras, às 16
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Antônio

Carlos Andrada - Luiz Fernando Faria.
ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As dez horas do dia vinte e seis de setembro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,
Ermano Batista, Doutor Viana, Bilac Pinto. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a
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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 ouvir exposição sobre o Programa
de Trabalho da Secretaria de Estado de Esportes, com destaque para
as obras realizadas na gestão do atual Secretário, os municípios
beneficiados, o montante de recursos aplicados, e as perspectivas de
execução de novas obras no biênio 2001-2002, e apreciar a matéria
constante na pauta. Em seguida, o Presidente comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Neemias de
Souza, Presidente da FETRAEMG-MG, solicitando reunião da
Comissão com representantes dos perueiros, do DER-MG e da
AMBEL; do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Secretário de
Estado da Casa Civil, informando que as solicitações para
pavimentação da estrada que liga o Município de de São João do
Paraíso a Taiobeiras e a construção de barragem na nascente do rio
São João, no Município de São João do Paraíso, foram encaminhadas
à Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, do Sr.
Francelino Caetano Rocha, do DER-MG, informando que existe
contrato paralisado para a implementação e a pavimentação do
subtrecho ltaipé, a BR-116-MG. Em seguida, o Presidente registra a
presença do Sr. Sérgio Bruno Zech Coelho, Secretário de Esportes e,
na qualidade de autor do requerimento que suscitou a realização do
debate, emite suas considerações iniciais. Logo após a explanação do
Secretário, ocorre amplo debate entre os convidados e os
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Ao final, a
Presidência verifica, de plano, a falta de quórum para a votação da
matéria constante na pauta. 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 outubro de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Bilac Pinto.

ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e nove minutos do dia vinte e seis de setembro
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Hely Tarqüínio, Cabo Morais, Cristiano Canêdo e
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Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, o Presidente
esclarece que se encontra em poder da mesa dos trabalhos e à
disposição dos Deputados ofícios da Sra. Luiza Erundina, Deputada
Federal, dos Srs. Marcus Pestana, Chefe de Gabinete do Ministro das
Comunicações, publicados no "Diário do Legislativo" de 21/9/2001; e
do Sr. Paulo José Soares, Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral da
Presidência da República, publicado no "Diário do Legislativo" de
22/9/2001. Em seguida, o Presidente comunica que em 20/9/2001 foi
o Deputado Sargento Rodrigues designado relator do Projeto de Lei n°
1.688/2001, no 10 turno. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em
que solicita sejam retirados da pauta os Projetos de Lei nos
1.159/2000, em 2° turno, e 828/2001, em 1° turno. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
submete a votação, cada um por sua vez, em turno único, os
Requerimentos nos 2.574, 2.577, 2.578, 2.579, 2.580, 2.581, 2.582,
2.583 e 2.584/2001, os quais são aprovados. Com a palavra, o
Deputado Cristiano Canêdo sugere alteração do horário de
funcionamento das reuniões ordinárias para às 14h30min das quartas-
feiras, sugestão que é acatada pelos membros da Comissão
presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
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ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DA

LEI ROBIN HOOD
Às quinze horas do dia dois de outubro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani,
Dinis Pinheiro e Geraldo Rezende, 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 Dinis Pinheiro, 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 fase de apreciação de proposições da Comissão, quando
é aprovado requerimento do Deputado Ivair Nogueira em que solicita
seja convidado o Sr. Raimundo Gonçalves Rêgo, Secretário da
Fazenda do Município de Betim, para subsidiar os trabalhos da
Comissão. Fica também estabelecido que a Comissão submeterá ao
Plenário desta Casa requerimento em que solicita a prorrogação de
seu prazo de funcionamento até dia 10 de outubro. 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, 3 de outubro de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Arlen Santiago - Ermano Batista - Dinis

Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.687/2001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Arlen

Santiago, visa a declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário
Rural de Pedras Grandes, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
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deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o
art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Comunitário Rural de Pedras Grandes é uma entidade

beneficente sem fins lucrativos.
Conforme consta em seu estatuto, tem por objetivo implementar

programas que visam ao desenvolvimento comunitário, por meio dos
quais são priorizadas ações de apoio ao pequeno e ao médio produtor
rural, para fomento da produção agrícola, especialmente das hortas
comunitárias, distribuindo sementes, adubos, inseticidas e
implementos agrícolas.

E relevante mencionar que ele coordena, também, as obras e os
movimentos sociais, buscando resolver as pendências mais
importantes para as famílias carentes. Levando avante esse trabalho
e buscando formar na comunidade um forte espírito de solidariedade,
consegue uni-Ia em torno de suas questões mais fundamentais.

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

1.687/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.693/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Sebastião
Costa, visa a declarar de utilidade pública a Fundação de Assistência
ao Excepcional de Nova Lima, com sede nesse município.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação mencionada no relatório, com sede no Município de

Nova Lima, possui como objetivo principal oferecer assistência ao
excepcional, com atendimento exclusivo, através de orientação
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profissional especializada nas áreas de Psicoterapia, Pedagogia e
Fisioterapia, objetivando sua recuperação e melhor aproveitamento na
coletividade. Procura, também, esclarecer, orientar e auxiliar os
familiares e amigos no relacionamento com os excepcionais.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.693/2001 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.694/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Coluna do
Rio Paranaíba n° 2.583, com sede nesse município.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, e apresentou a Emenda n° 1, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com sede em Rio Paranaiba, a entidade ora examinada tem como

objetivo o aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade,
assim como o zelo pelo seu bem-estar.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os necessitados e
implementa o estudo profundo da filosofia maçônica, professando e
defendendo a liberdade de pensamento.

Tais atividades a tornam merecedora do título declaratório de
utilidade pública.

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

1.694/2001, com a Emenda n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.695/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei ora
analisado visa declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Esperança, Paz e Liberdade n° 2763, com sede no Município de Abre-
Campo.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. E, a seguir, encaminhada a esta
Comissão para deliberação conclusiva em turno único, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é sociedade civil e possui como meta trabalhar

pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade a fim de
conseguir a sua emancipação progressiva e pacífica.

Pleiteia dos seus membros a prática da justiça, o amor ao próximo e
uma conduta segundo os ditames da honra e prática da beneficência,
tendo como alvo as pessoas carentes que a ela recorrem.

Fica demonstrado, pois, que a entidade se tornou merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

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

1.695/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.701/2001

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Sebastião Costa,
pretende declarar de utilidade pública a Associação de Artesãos,
Artistas Plásticos e Produtores Caseiros de Cataguases e Região -
CATART -, com sede nesse município.
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Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Associação, com sede no Município de Cataguases, possui

por objetivo a prestação de serviços que possam contribuir para o
fomento e racionalização das explorações artesanais e
manufaturadas. Também presta relevante serviço social, uma vez
que, ajudando na comercialização dos produtos, age como agente
catalizador, pois os recursos arrecadados se destinam aos próprios
associados e ao desenvolvimento da Associação.

Por trabalhar para suprir as necessidades de todo um segmento, a
entidade torna-se merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.701/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Luiz Menezes, relator.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°642/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Andrade, o Projeto de Lei n°
642/99 visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel
que menciona ao Município de Rio Paranaíba.

Após o exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição
e Justiça, que não encontrou óbice legal nem constitucional à sua
tramitação, cabe agora a este colegiado apreciar o projeto quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários, conforme dispõe o art. 102, VII,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa fazer transferência de domínio dos
valores do ativo permanente do Estado, exigência contida em normas
constitucionais e de direito administrativo. Na espécie, citamos o art.
18 da Carta mineira, o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, o
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art. 105, § l O , da Lei Federal n°4.320, de 17/3/64, e o art. 16 da Lei
Estadual n° 9.444, de 25111/87.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
aumento de despesa, nem incremento de receita nas contas públicas,
não causando, portanto, impacto na lei orçamentária. Embora a
medida, se efetivada, represente autorização para reduzir o ativo
permanente do balanço patrimonial do Estado, não encontramos óbice
financeiro e orçamentário para que prospere nesta Casa.

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

642/99 no 1° turno, tal como foi apresentado.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rogério Correia - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.183/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
cria o Quadro Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Publicada em 31/8/2000, a matéria foi distribuída a esta Comissão,
para exame preliminar dos aspectos relacionados à sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno. Em reunião no dia 19/10/2000, este
relator, considerando que a vigência da Lei Complementar n° 101, de
4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, impõe novas e severas
condições a serem seguidas por todos os entes federados,
especialmente no que se refere às despesas com pessoal, apresentou
requerimento solicitando fosse a proposição baixada em diligência ao
titular da Secretaria da Fazenda, para que este prestasse informações
acerca da adequação da matéria às normas legais e às restrições
orçamentárias ora em vigor. Aprovado o requerimento e cumpridos os
trâmites normais relativos ao seu encaminhamento, chegou-nos às
mãos e foi anexado ao processo o resultado da diligência, razão pela
qual podemos, neste momento, emitir nosso parecer.

Fundamentação
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Ao encaminhar a proposição em exame, o seu autor, no exercício

da iniciativa que lhe é privativamente atribuída no art. 66, III, "b", da
Constituição do Estado, justifica sua ação como sendo decorrência do
resultado de estudos realizados pelas Secretarias de Planejamento e
Coordenação Geral e de Administração e Recursos Humanos,
constituindo providência complementar à autonomia assegurada ao
Corpo de Bombeiros Militar pela Emenda à Constituição n° 39, de
12/6/99. No que se refere a esse aspecto, formal, da proposição, não
há óbices a sua normal tramitação.

Entretanto, outros dispositivos constitucionais devem ser
considerados no exame do projeto. A Constituição do Estado, no art.
73, dispõe que "a sociedade tem direito a governo honesto, obediente
à lei e eficaz". A honestidade, fundamento ético da atividade pública, e
a obediência às leis, princípio basilar do estado democrático de direito,
sem a exclusão da disposição para o trabalho, a competência pessoal
e outros fatores da mesma natureza, constituem requisitos
indispensáveis para a eficácia da atividade pública. No caso em
exame, obedecer às leis, e especialmente aos ditames
constitucionais, constitui a própria garantia de que os objetivos da
ação governamental serão atingidos de forma apropriada. Fora da
legalidade, estaríamos a singrar por águas turvas, preferindo olvidar a
certeza da chegada tranqüila em favor do ponto minado, onde a rota
certamente vai dar.

Feitas essas considerações, passamos ao exame dos aspectos
específicos do projeto encaminhado a esta Casa pelo Governador do
Estado.

Segundo a proposição em exame, seriam criados 20 cargos da
classe de Auxiliar Administrativo, de nível de 2° grau de escolaridade e
de provimento efetivo, e 40 cargos de assessoria, de provimento em
comissão, sendo 18 de recrutamento limitado e 22, de recrutamento
amplo. E interessante notar que o Quadro Especial que se pretende
criar é, nos termos do art. l°do projeto, composto exclusivamente por
pessoal civil, não integrando, portanto, o efetivo militar da corporação,
o qual se dedica à execução de suas atividades fins, previstas no art.
142, II, da Constituição do Estado.

Alguns elementos, que apresentaremos a seguir, contribuem para a
melhor compreensão do contexto em que se analisa o Projeto de Lei
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n° 1.183/2000, complementando-se, assim, o aspecto puramente
formal da questão.

Analisando-se a prestação de contas do Governador do Estado,
encaminhada a esta Casa no inicio da sessão legislativa, percebe-se
que os gastos realizados do Corpo de Bombeiros Militar com Direção
Superior e com Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro foram,
respectivamente, 90,34% e 124,80% superiores ao inicialmente
orçado para o exercício de 2000. Ao mesmo tempo, apenas como
elemento para comparação, nota-se, na mesma prestação de contas,
que o Governo destinou apenas 62,45% dos recursos inicialmente
previstos para o Programa de Manutenção e Ampliação do Sistema de
Comunicações do Corpo de Bombeiros, sendo que dos 200
equipamentos que se pretendia adquirir apenas 20 foram efetivamente
obtidos, apresentando-se como justificativa para o desvio a
insuficiência de recursos financeiros. No contexto observado, é de se
dar atenção à questão das prioridades na administração do órgão, que
não podem estar distanciadas daquilo que prevê o art. 142, II, da
Constituição do Estado, já citado. O aumento de gastos com pessoal,
neste momento, deveria ser parcimonioso, comprovadamente
indispensável e plenamente justificado.

Um outro elemento apresenta-se como sendo de grande importância
para a compreensão da matéria: uma vez que foi a proposição
baixada em diligência à Secretaria da Fazenda, o resultado dessa
diligência é fundamental para formação do entendimento quanto à
viabilidade do projeto.

A Secretaria da Fazenda, por meio do Parece r/AT/Gab/SEF/n°
1.420/2000, encaminhado por seu titular ao Secretário da Casa Civil e
Comunicação Social, que por sua vez o enviou a esta Assembléia
Legislativa, aponta, em primeiro lugar, a discrepância existente nos
números previstos, no projeto, para a abertura de crédito especial,
quando comparados com dados do próprio Governo. Os números
constantes no art. 20 do projeto não são, segundo o parecer, os
mesmos informados pela Secretaria de Recursos Humanos e
Administração.

Em segundo lugar, o que é realmente grave e importante, no
parecer, após a apresentação de considerações teóricas acerca do
novo contexto jurídico vigente no País a partir da publicação da Lei de
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Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela impossibilidade da
aprovação da matéria, dado que as despesas de pessoal no Estado já
estariam acima dos limites fixados na citada lei. Nesse sentido, é
necessário que se transcreva fielmente o trecho final do parecer da
Secretaria da Fazenda:

"Feitas essas ponderações, é de se sugerir a rejeição do Projeto de
Lei n° 183/2000, posto que:

- disposições constitucionais prescrevem a necessidade da
existência de orçamento anterior à realização de despesas e fixam
condições para abertura de créditos suplementares;

- a despesa com pessoal, hoje, encontra-se fora dos parâmetros do
art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, segundo divulgado, atinge
a sifra (sic) de 62%, por isso mesmo, exigindo o envolvimento de
todos para adequar-se à L.C. n° 101/2000". (f Is. 13 do processo.)

E certo que a Constituição Federal, no art. 167, 1, veda o início de
programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, como
aponta o parecer. Esse não nos parece ser, no caso em questão, o
argumento mais adequado para a situação existente: o orçamento do
Corpo de Bombeiros, como já apontamos, prevê recursos para o
apoio às atividades administrativas, e esses recursos têm sido
utilizados até mesmo em valores significativamente acima dos
programados. O segundo argumento, no entanto, nos parece ser
pertinente.

O art. 169 da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela
Emenda à Constituição n° 19, de 4/6/98, estabelece, no seu "caput",
que "a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar".

Trata-se, no caso, da limitação imposta no art. 19, II, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, em que se fixa o percentual máximo de 60%
da receita corrente líquida para o gasto com pessoal. Como informa a
Secretaria da Fazenda, esse percentual já se encontra superado em
Minas Gerais, o que impediria a criação de novas despesas da
mesma natureza.

Deve-se lembrar, ainda, que, nos termos do art. 169, § 1°, II, da
Constituição da República, a criação de cargos, empregos ou funções
deve ser precedida de autorização específica na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias. Examinando-se a Lei n° 13.383, de 27/7/2000, que
"estabelece as diretrizes orçamentárias para o orçamento fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício
de 2001", nota-se que, no art. 3 0 , em que são estabelecidas as metas
do Poder Executivo, no que se refere ao Corpo de Bombeiros, a única
menção feita está no inciso V, em que se prevê o incentivo para a
formação de bombeiros voluntários. Também inexiste dispositivo
nesse sentido no Projeto de Lei n° 1.539/2001, que "dispõe sobre as
diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de
2002".

Assim, conclui-se que o projeto de lei em exame contraria o disposto
na Constituição Federal, como corretamente apontou o parecer da
Secretaria da Fazenda. Ao encaminhá-lo a esta Casa, parece-nos que
o seu autor, ignorando os aspectos constitucionais da matéria e
desconsiderando a orientação de sua assessoria técnica, somente
procurou atender os interesses específicos de grupos determinados.
Cabe, no entanto, a esta Comissão analisar tecnicamente a proposta,
que, por mais meritória que seja, deve estar adequada aos
mandamentos constitucionais, sob pena de não se tornar um
instrumento eficaz no mundo jurídico, passível que seria de
constestação judicial e conseqüente anulação. Se existe realmente a
necessidade de criação do Quadro Especial, como pretende o
Governador do Estado, faz-se necessária, em primeiro lugar,
autorização expressa na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em
segundo lugar, a indicação de recursos, na Lei Orçamentária Anual,
para a efetiva concretização do disposto, desde que o Estado, por
outro lado, apresente significativa redução nos seus gastos com
pessoal.

Em síntese, considerando-se que o projeto não obedece ao disposto
no art. 169 da Constituição Federal; considerando-se que as despesas
com pessoal no Estado se encontram acima dos limites previstos no
art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal; considerando-se que
parecer técnico da Secretaria da Fazenda aponta incoerência nas
cifras apresentadas no que se refere à abertura de crédito especial;
considerando-se que o mesmo parecer técnico recomenda
expressamente a rejeição da proposição de autoria do Chefe do Poder
Executivo, por estar em desacordo com a Lei de Responsabilidade
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Fiscal e, conseqüentemente, com as normas constitucionais que
regem a matéria, concluímos não ser recomendável que a matéria
prospere nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.183/2000.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Sávio Souza Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/2001

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
análise altera o art. 2° da Lei n° 12.460, de 15/1/97.

Inicialmente, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo
sido apreciado, em 21/8/2001, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando a Emenda n° 1.

A proposição vem agora a esta Comissão de Saúde para receber
parecer quanto ao mérito, na forma do art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo a fixação de prazo para o

cumprimento do disposto no art. 2° da Lei n° 12.460, de 1997, que
determina o pagamento, pelo Estado, das despesas com o exame do
ácido desoxirribonucléico - DNA - para investigação de paternidade
nos processos judiciais em que o investigante for reconhecidamente
pobre.

O projeto pretende garantir eficácia à norma citada, impedindo o
adiamento indefinido do exame de paternidade e assegurando, assim,
a concretização do direito da parte reclamante.

Cumpre ressaltar que o art. 30 do Decreto Estadual n° 41.420, de
6/12/2000, que regulamenta a Lei n° 12.460, prevê que o referido
exame será encaminhado pelo Juiz do pleito à Secretaria de Estado
da Saúde para realização. Determina, ainda, no seu art. 50, que a
Secretaria autorizará 200 exames por mês.
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Atentos à justificação do projeto, na qual a autora afirma ter

recebido informações da Defensoria Pública de que há exames
marcados até o ano de 2016, entendemos ser necessário o
levantamento de dados sobre os atendimentos feitos pela Secretaria
da Saúde.

Nos autos do processo da Comissão Parlamentar de Inquérito da
Saúde em curso nesta Casa, às págs. 15.069 e 15.070, encontramos
o Memo/SDO/DNA/N° 11/2001, da Coordenação de Marcação de
Exame de DNA, da Secretaria de Estado da Saúde, assinado pela
Sra. Angela Maria de Oliveira Costa, endereçado ao Superintendente
de Desenvolvimento Organizacional dessa Secretaria, Sra. Mônica
Maria Teixeira Coelho, em que o quantitativo dos exames feitos foi
informado, mês a mês, de janeiro de 1999 até fevereiro de 2001. A
média é de 13,36 atendimentos por mês.

Não tivemos acesso ao quantitativo de solicitações feitas à
Secretaria da Saúde pelo Poder Judiciário, no referido período.
Obtivemos, porém, a informação de que os exames são realizados, ao
preço unitário de R$400,00 (quatrocentos reais), pelo Núcleo de
Pesquisas em Apoio Diagnóstico - NUPAD -, pertencente à Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, com o qual a
Secretaria firmou o Contrato n° 3.076/98. Esta informação também
está nos autos da CPI, da pág. 15.108 à pág. 15.112.

A instituição contratada pela Secretaria para atender ao disposto na
Lei n° 12.460 tem sede em Belo Horizonte e não mantém postos de
serviço no interior do Estado. A nosso ver, isso representa um grande
dificultador para o cumprimento da norma. Os beneficiários da lei são
pessoas comprovadamente carentes, e o território do Estado de Minas
é muito extenso. Esses fatores podem determinar situações em que
os reclamantes não tenham a necessária condição econômica para se
deslocarem até Belo Horizonte para fazerem o exame.

Os fatos relatados - centralização do serviço e reduzido número de
atendimentos -, por si sós, levam-nos a entender a proposição como
meritória e necessária. A fixação de prazo para o Estado fazer o
exame certamente mobilizará o seu órgão executor para contratar
outras instituições, criando postos de atendimento no interior e
incrementando o número efetivo de reclamantes atendidos.

O jornal "O Tempo", na sua edição de 26/8/2001, publicou matéria
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abordando o tema, às págs. 12 e 13. Nesse artigo, informa-se que
o número de atendimentos feitos pela Promotoria de Declaratórias de
Paternidade de Belo Horizonte, nos anos de 1999, 2000 e 2001 foi de
1.985, 2.015 e 1.460, respectivamente. Esses dados se referem a
todas as ações de reconhecimento de paternidade que tramitam na
Capital, e não apenas às dos carentes. Permitem-nos, no entanto,
inferir que o número de casos que o Poder Judiciário remete
mensalmente à Secretaria da Saúde é muito superior à atual média de
atendimento daquele órgão.

Desnecessário é tecer considerações sobre a importância jurídica e
social do exame de paternidade. A Comissão de Constituição e
Justiça já se manifestou sobre esse instrumento de se chegar à justiça
por meio da ciência.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de

Lei n° 1.573/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.610/2001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposição em exame
institui o Sistema de Número Fechado de Presos para as unidades
prisionais e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/6/2001, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão
de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade da matéria com as Emendas n os 1 a 3, que apresentou.
Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O Sistema de Número Fechado de Presos, que ora se pretende

instituir nas unidades prisionais, tem como escopo impedir que presos
condenados ou provisórios sejam encarcerados onde não existe mais
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espaço físico.

A iniciativa objetiva também que o poder público defina
semestralmente o número máximo de internos nas unidades
penitenciárias estaduais, ficando obrigado a construir novos imóveis
ou a adaptar os já existentes para receber os presos excedentes,
sentenciados ou provisórios.

Não resta dúvida de que a superpopulação carcerária é o estopim
de motins, fugas, atos de violência, etc. Dessa forma, o preso que se
encontra num ambiente de superpopulação carcerária, além da pena
a que foi condenado, cumpre, também, penas acessórias, já que não
conta com o mínimo respeito à sua dignidade pessoal, à sua
integridade física e à sua individualidade.

A nosso ver, a proposta vem reiterar a necessidade do respeito a
toda criatura humana. O preso merece ser tratado com dignidade.
Uma unidade prisional com o número de internos compatível com sua
capacidade facilita sobremaneira o controle da disciplina e da
segurança interna.

Merece, portanto, todo o apoio a medida ora proposta.
Entendemos serem adequadas as sugestões de modificação da

Comissão de Constituição e Justiça, materializadas nas Emendas nos
1 a 3. Entretanto, além da argumentação do nobre relator da
Comissão de Constituição e Justiça com relação à Emenda n° 3, que
propõe a supressão do art. 40 do projeto, achamos conveniente citar
também a legislação vigente aplicável ao tema, ou seja, a Lei n°
13.720, de 27/9/2000, que prevê a transferência da administração das
cadeias independentes e anexas, aí compreendidas a custódia dos
presos, provisórios ou sentenciados, e a administração das
edificações, dos terrenos, equipamentos e veículos, do material de
uso e consumo, da documentação e dos demais bens nelas existentes
destinados à sua manutenção, da Secretaria da Segurança Pública
para a estrutura da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, bem
como institui cronograma para essa transferência.

Observamos, ainda, que essa mesma legislação prevê que a
Secretaria da Segurança Pública não mais terá unidades prisionais a
ela subordinadas, sendo, portanto, necessário suprimi-Ia do art. 1° do
projeto.

Por outro lado, constatamos também ser inócuo o art. 3°, uma vez
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que a Lei Federal n° 7.210, de 11/7/84, que institui a Lei de
Execução Penal, trata do assunto no "caput" do art. 84, ensejando a
supressão do referido dispositivo.

Assim, de modo a adequar o projeto a essa e às outras alterações
propostas, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

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

1.610/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Institui o Sistema de Número Fechado de Presos para as unidades
prisionais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas

unidades prisionais do Estado de Minas Gerais.
§ 1°- O Sistema de Número Fechado determinará o número máximo

de ocupação de cada estabelecimento penal.
§ 2° - A capacidade máxima de cada estabelecimento será apurada

pelo Conselho de Criminologia e Política Criminal do Estado e definida
por decreto do Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada
ano.

§ 3° - Na definição da capacidade real de ocupação serão
observadas as normas em vigor e especialmente as contidas na Lei
Federal n°7.210, de 11 de julho de 1984, e no art. 2 0 da Lei n° 13.720,
de 27 de setembro de 2000.

Art. 20 - Caberá aos responsáveis pelas unidades prisionais
comunicar à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos,
ao Juiz da Comarca e à Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais quando a
ocupação da unidade preencher a capacidade máxima prevista nos
termos do § 2 0 do art. 1° desta lei.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias após sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001
Edson Rezende, Presidente - Doutor Viana - Durval Angelo -

Marcelo Gonçalves.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°

1.628/2001
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.628/2001

dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração
pública estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 3/8/2001, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as
Emendas n°5 1 a 30, que apresentou.

Nos termos do art. 188, c/c com o art. 102, 1, "e", do Regimento
Interno, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre o
mérito.

Fundamentação
O processo administrativo tem como objetivos resguardar os direitos

dos administrados e concorrer para uma atuação administrativa mais
transparente. Possibilita ao administrado ser ouvido, podendo este
apresentar suas razões, antes da decisão que irá afetá-lo, permitindo
que seus interesses sejam levados em consideração.

No curso do processo administrativo, os interessados podem
apresentar aspectos de conveniência e de oportunidade que podem
conduzir a administração pública a comportamento diverso do
inicialmente pretendido. Tais aspectos não podem ser objeto de
apreciação jurisdicional, uma vez que esta se restringe à análise da
legalidade dos atos e das atividades administrativas.

Assim, o projeto em análise, que apresenta normas gerais para o
processo administrativo no âmbito da administração pública estadual,
é conveniente e oportuno, pois a decisão oriunda de um processo
administrativo tende a ser mais bem informada, mais responsável e
mais conseqüente, auxiliando a escolha da melhor solução para o
interesse público.

A possibilidade de uma pessoa invocar a atenção do poder público
em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder é
assegurada pelo inciso XXXIV, "a", do art. 50 da Constituição da

rs



202
República. Como instrumento de participação político-fiscalizatória
dos atos do Estado, o direito de petição tem por finalidade a defesa da
legalidade constitucional e do interesse público.

Sempre que um administrado provoca a manifestação
administrativa, torna-se obrigatória a instauração de um processo. O
direito em pauta exige que seja devidamente analisado o pedido, com
a instrução probatória e informativa cabível, motivando-se o que vier a
ser decidido. Trata-se, pois, de uma prerrogativa democrática que
envolve ainda o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa, assegurados respectivamente pelos incisos LIV e LV do art. 50
da Carta Magna. O devido processo legal impõe restrições de caráter
ritual à atuação do poder público, com a finalidade de proteger os
direitos e as liberdades das pessoas contra atos e atividades da
administração pública que se revelem opressivos ou destituídos de
razoabilidade. Já o contraditório e a ampla defesa visam a evitar que
uma penalidade seja imposta sem a necessária amplitude de defesa,
e a impor a necessária condição dialética ao processo.

Vê-se, portanto, que, em face do Estado contemporâneo, a garantia
do administrado não se encontra apenas na delimitação prévia das
finalidades por ele perseguidas, mas reside especialmente na
prefixação dos meios, das condições e das formas a que se tem de
cingir para alcançá-los. E no rigoroso registro do devido processo
legal que se encontram as garantias dos indivíduos e dos grupos
sociais. Nesse sentido, o processo administrativo é um meio apto para
controlar a formação das decisões estatais, o que passou a ser um
recurso fundamental a partir do alargamento das funções estatais e do
aprofundamento das ingerências do poder público sobre diversas
áreas da vida social.

Ressalte-se que as emendas apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, além de aprimorarem tecnicamente o projeto,
corrigiram algumas impropriedades jurídicas, tornando-o apto a atingir
seus objetivos.

No entanto, apresentamos a Emenda n° 31, que substitui, no "capuf'
e no § l°do art. 61, a expressão "direito" por 'dever', com o objetivo
de manter coerência com o disposto no art. 60, que estabelece como
um dever do Estado a anulação de seus próprios atos quando eivados
de vício de legalidade. É dominante na jurisprudência e na doutrina a

rÀ



203
tese de que o poder público tem a obrigação de observar a
legislação vigente em seus atos, acatando o principio da legalidade
em toda a sua amplitude.

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

1.62812001 com as Emendas n°5 1 a 30, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 31, que apresentamos
a seguir.

EMENDA N° 31
Substitua-se, no "caput" e no § 1° do art. 61, a expressão "direito"

por "dever'.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.710/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, da Comissão Especial das Taxas, altera
dispositivos da Lei n°6.763, de 26/12/75, e dá outras providências.

Publicado em 30/8/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise pretende promover alterações na legislação

tributária do Estado com o objetivo de beneficiar as microempresas
mediante a isenção das taxas relativas a atos de autoridade
administrativa, reduzindo, ainda, o tributo incidente sobre o controle da
produção de sementes e mudas, conforme consta na Tabela A, anexa
à Lei n°6.763, de 26/12/75.

Ao mesmo tempo, segundo consta no art. 2° da proposição,
pretende-se conferir validade de 180 dias para as certidões previstas
no item 2.8 da mesma tabela, emitidas pela Fazenda Pública
Estadual.

Não vislumbramos nenhuma restrição a que esta Casa venha a
legislar sobre o tema, em face do preceito constante no art. 61 da
Constituição mineira, que insere no rol de atribuições da Assembléia
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Legislativa a disposição acerca do sistema tributário estadual,
arrecadação e distribuição de rendas.

Por outro lado, a Constituição da República coloca como principio da
atividade econômica "o tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constituídas segundo as leis brasileiras e que tenham
sua sede e administração no País".

O art. 179 do diploma legal anteriormente mencionado preconiza a
possibilidade de tratamento jurídico diferenciado para tais empresas,
visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela
eliminação ou redução destas por meio de lei, conforme se pretende
estabelecer.

Frise-se, por oportuno, que esse mesmo dispositivo se encontra
repetido no art. 133, VI, da Constituição do Estado.

A Lei n° 13.437, de 30/12199, por seu turno, cria o Programa de
Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais, em estrita consonância
com as normas constitucionais que versam sobre a matéria.

Constata-se, pois, que a proposição em apreço encontra respaldo
nas normas de natureza constitucional e legal que versam sobre a
matéria, inexistindo, ainda, qualquer impedimento para que se
instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Deve-se enfatizar, por último, o cuidado do autor da proposta em
adotar mecanismos de compensação financeira para que a medida
não implique impacto orçamentário ou perda de receita, quando
majora a taxa relativa ao controle sobre os agrotóxicos e produtos
agropecuários, atendendo, outrossim, aos comandos insculpidos na
Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000.

Apresentamos, por último, a Emenda n° 1, que objetiva corrigir
imperfeição de ordem técnica na tabela anexa ao projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.710/2001 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Renumerem-se, na Tabela A, a que se refere o art. 30, os itens 1.7.4,

1.7.4.1 e 1.7.4.2 como itensl.7.5, 1.7.5.1, 1.7.5.2.
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Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.729/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em epígrafe visa a
dar nova redação ao inciso Ido art. 8 0 da Lei n° 13.439, de 30/12/99.

Publicado em 6/9/2001, o projeto, preliminarmente, foi remetido a
esta Comissão, para exame quanto à sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 13.439, de 1999, autoriza o Poder Executivo a negociar e a

alienar os direitos, os créditos e os bens imóveis da extinta Caixa
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - e os adquiridos
pelo Estado no processo de alienação das ações representativas do
controle acionário do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. -
CREDIREAL - e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE -
e dá outras providências.

No art. 80 , esse diploma legal estabelece, "in verbis":
"Art. 80 - Os direitos e créditos serão atualizados quando ocorrer a

cessão, negociação, renegociação ou alienação, em conformidade
com os termos originalmente pactuados e, na sua ausência, com os
desta lei, podendo seus valores ser recebidos com redução do saldo
devedor, nos percentuais a seguir determinados, a serem aplicados
sobre o montante do crédito atualizado:

- 40% (quarenta por cento) para pagamento à vista;
- 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em seis parcelas:

III - 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas:
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em vinte e quatro

parcelas;
V - 20% (vinte por cento) para pagamento em trinta e seis parcelas".
Tais direitos e créditos são provenientes, basicamente, de cadeiras

habitacionais, bancárias, rurais, comerciais e industriais da
MinasCaixa, do CREDIREAL e do BEMGE, conforme se depreende
do disposto nos arts. 70, 13, 14 e 15 do Decreto n°41.123, de 2000,
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que regulamenta a Lei n° 13.439, de 1999.

A proposição pretende, tão-somente, aumentar os percentuais de
desconto estabelecidos nos incisos 1 a V do art. 8 0 do diploma legal
citado, de 40%, 35%, 30%, 25% e 20% para 80%, 60%, 40%, 30% e
25%, respectivamente.

Trata-se de matéria que se insere no âmbito de competência do
Estado, por força do disposto no § 1° do art. 25, c/c o art. 9 0, da Carta
mineira.

Por outro lado, inexiste irregularidade quanto à deflagração do
processo legislativo, uma vez que o tema objeto da proposição não se
insere entre as matérias de iniciativa privativa previstas no art. 66 da
Constituição Estadual.

Por derradeiro, é importante salientar que o preceito contido no art.
14 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), não se aplica à proposição, haja vista que
os direitos e créditos do Estado sobre os quais incidirá o desconto
para pagamento não são de natureza tributária.

Assim sendo, no que se refere, estritamente, aos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais do projeto, não há obstáculo à sua tramitação
nesta Casa, cabendo ressaltar que os aspectos relativos ao mérito da
proposição deverão ser objeto de apreciação na comissão seguinte.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.729/2001.
Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Ermano Batista

	

- Agostinho Silveira.	-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.473/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.47312001, de autoria do Deputado Márcio
Cunha, que dá a denominação de Burle Marx à Estação de
Tratamento de Esgotos - ETE - Arrudas da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA -, 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 § l' do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.47312001
Dá a denominação de Estação de Tratamento de Esgotos Burle

Marx à estação de tratamento de esgotos do rio Arrudas situada no
Município de Sabará.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Estação de Tratamento de Esgotos Burle

Marx a estação de tratamento de esgotos do rio Arrudas, da
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-
MG -, situada no Município de Sabará.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001.
Amilcar Martins, Presidente - Gil Pereira, relator - Márcio Cunha.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.592/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.592/2001, de autoria do Deputado Bené

Guedes, que dá a denominação de Itália Cautiero Franco ao trecho da
Rodovia 900 AMG, do entroncamento da MG-126, Município de São
João Nepomuceno, ao entroncamento da BR-267, Município de
Argirita, 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 0 do ad. 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° 1.592/2001
Dá a denominação de Itália Cautiero Franco ao trecho da Rodovia

900 AMG que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Itália Cautiero Franco o trecho da Rodovia

900 AMG-3015 situado entre o entroncamento da MG -126, no Distrito
de Roça Grande, no Município de São João Nepomuceno, e o
entroncamento da BR-267, no Distrito de Taruaçu, no Município de
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Argirita.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001.
Amilcar Martins, Presidente - Márcio Cunha, relator - Gil Pereira.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 3 E 4, APRESENTADAS EM
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI N° 1.683/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o
Projeto de Lei n.° 1.683/2001 cria cargos na estrutura orgânica da
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/8/2001, o projeto foi
distribuído às comissões competentes, 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.

Por seu turno, esta Comissão emitiu parecer de mérito pela
aprovação.

A seguir, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
emitiu parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 2,
que apresentou.

Incluída em Plenário para discussão no P turno, a proposição
recebeu as Emendas n°s 3 e 4, razão pela qual retorna a matéria a
esta Comissão para exame das referidas emendas, fundamentado
nos seguintes termos.

Fundamentação
A Emenda n.° 3 tem por escopo estabelecer que os cargos a que se

refere o Projeto de Lei n° 1.683/2001 não poderão ser exercidos por
cônjuges, parentes em linha reta ou colateral, consangüíneos ou afins,
até o terceiro grau, de qualquer membro de Poder ou servidor
ocupante de cargo em comissão de direção da 2 a instância.

Não obstante a preocupação que ora se demonstra com a
transparência e a moralização no serviço público, a emenda em
exame adentra o campo discricionário do Poder Judiciário para o
provimento dos cargos públicos de sua estrutura organizacional.
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Ademais, a forma de recrutamento amplo não inviabiliza a
possibilidade de provimento por servidor efetivo do Quadro do Poder
Judiciário no cargo comissionado.

Ressalte-se que a estrutura proposta pelo projeto não contraria o
disposto no art. 37, V, da Constituição Federal, que rege a forma de
provimento dos cargas de direção, chefia e assessoramento, haja
vista a expressa referência aos percentuais mínimos previstos em lei,
e não à totalidade de servidores de carreira destinados às atribuições
de direção, chefia e assessoramento, conforme propõe a emenda em
estudo.

Somos, portanto, pela sua rejeição.
Pelas mesmas razões, deixamos de acolher a Emenda n° 4, a qual

objetivava estabelecer que os cargos criados por meio da proposição
não poderão ser exercidos por cônjuges, parentes em linha reta ou
colateral, consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de qualquer
membro de Poder ou servidor em comissão de cargo de direção da 2
instância.

A esse respeito, impõe-se ressaltar o art. 30 da Lei n° 9.749, de
22/12/88, o qual já estabelece que os cargos em comissão e de
recrutamento amplo de Assessor Judiciário III, categoria que, a
propósito, é de recrutamento amplo na sua totalidade, são privativos
de bacharel em Direito pelo menos com dois anos de prática forense e
serão providos mediante ato do Presidente do Tribunal de Alçada, por
indicação do juiz a que deva servir, não podendo a escolha recair em
parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau, em linha reta
ou colateral, de membro do Tribunal.

Pelas razões expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Somos, portanto, pela rejeição das Emendas n os 3 e 4,
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.683/2001.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira -

HelyTarqüinio - Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 3/10/2001, a seguinte
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comunicação:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Waidemar de Oliveira Braga, ocorrido em 29/9/2001, nesta Capital.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro

pelo transcurso de seu 1000 aniversário de fundação (Requerimento
n° 2.529/2001, do Deputado Djalma Diniz);

de repúdio pelo questionamento judicial da legalidade da criação da
UEMG e da UNIMONTES, patrocinado pelo Ministro da Educação
(Requerimento n° 2.54512001, da Comissão Especial do Ensino
Superior);

de congratulações com o Atlético Clube Três Corações por seu
aniversário de fundação e por sua atuação como promotor do esporte
e da integração social (Requerimento n° 2.548/2001, do Deputado
Aílton Vilela);

de apoio ao movimento nacional pela valorização da residência
médica, promovido por médicos da FHEMIG, por sua atuação
(Requerimento n°2.562/2001, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Desembargador Gudesteu Biber Sampaio
por sua posse no cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado (Requerimento n° 2.577/2001, do Deputado Antônio Carlos
Andrada);

de congratulações com o Sr. José Altivo Brandão Teixeira por sua
promoção de Juiz a Desembargador, passando a integrar o Tribunal
de Justiça do Estado (Requerimento n° 2.578/2001, do Deputado
Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Dorival Guimarães Pereira por sua
promoção de Juiz a Desembargador, passando a integrar o Tribunal
de Justiça do Estado (Requerimento n° 2.579/2001, do Deputado
Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Nilson Reis por sua promoção de Juiz
a Desembargador, passando a integrar o Tribunal de Justiça do
Estado (Requerimento n° 2.580/2001, do Deputado Antônio Carlos
And rada);
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de congratulações com o Sr. José Domingues Ferreira Esteves

por sua promoção de Juiz a Desembargador, passando a integrar o
Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento n° 2.581/2001, do
Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. Jarbas de Carvalho Ladeira Filho por
sua promoção de Juiz a Desembargador, passando a integrar o
Tribunal de Justiça do Estado (Requerimento n° 2.582/2001, do
Deputado Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com o Sr. José Carlos Abud por sua promoção de
Juiz a Desembargador, passando a integrar o Tribunal de Justiça do
Estado (Requerimento n° 2.583/2001, do Deputado Antônio Carlos
Andrada);

de congratulações com o Sr. Tibagy SaIles Oliveira por sua
promoção de Juiz a Desembargador, passando a integrar o Tribunal
de Justiça do Estado (Requerimento n° 2.584/2001, do Deputado
Antônio Carlos Andrada);

de congratulações com a FAFEMIG pela realização da Mostra de
Trabalhos Financiados pela FAPEMIO Ciência para o
Desenvolvimento (Requerimento n° 2.611/2001, da Comissão de
Educação).

rs
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 2001

ATA

ATA DA 290a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/10/2001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ? Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.806
a 1.812/2001 - Requerimentos n°s 2.655 a 2.658/2001 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz,
Wanderley Ávila, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael e Djalma Diniz (2)
- Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Iva José - Olinto Godinho -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani
Barbosa - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando
Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria OlMa - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h115min, a lista de

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

i a Parte

-
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i a Fase (Expediente)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Bené Guedes, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando demonstrativos da receita corrente líquida relativos aos
períodos de setembro de 2000 a agosto de 2001 e de janeiro a agosto
de 2001. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração,
informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Fiscalização Financeira contido no Ofício n° 1.478/2001JSGM, que o
assunto foi encaminhado à Secretaria de Governo. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 598/99.)

Do Sr. Germano Bonow, Deputado a Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul, solicitando seja-lhe encaminhado o código de ética
parlamentar desta Casa e a relação dos Deputados membros do
conselho de ética.

Do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
informando, em atenção ao Requerimento n° 2.493/2001, da
Comissão de Direitos Humanos (proteção e garantia de vida ao taxista
Rogério Márcio de Carvalho), que não há nenhum indicativo da
necessidade de se oferecer proteção especial ao mencionado
cidadão.

Do Sr. Milton dos Reis, Presidente da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, encaminhando cópia de oficio
enviado ao Ministro da Fazenda em que trata da implantação do
Emissor de Cupom Fiscal - ECF - e solicitando que esse assunto seja
discutido nesta Casa. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Vicente Bernardes, Gerente-Geral de Mineração Itabira, da
Companhia Vale do Rio Doce, confirmando sua presença em reunião
da Comissão do Meio Ambiente para a qual foi convidado por meio do
Ofício n° 1.81712001/SGM. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

2 a Fase (Grande Expediente)

rs
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.806/2001

Autoriza o Poder Executivo a isentar os alunos do pagamento da
taxa de inscrição ao exame supletivo em nível de conclusão do ensino
fundamental.

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

pagamento da taxa de inscrição ao exame supletivo em nível de
conclusão do ensino fundamental.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1 0 de outubro de 2001.
Luiz Tadeu Leite
Justificação: A clientela a que se refere este projeto de lei inclui

alunos, geralmente carentes, com renda familiar de até três salários
mínimos que, por motivos vários, não tiveram condições de estudar na
época adequada. Hoje se desdobram para conseguir vencer
conteúdos programáticos relativos ao ensino fundamental, visando a
ter condições de descortinar horizontes, com melhores condições de
vida.

Mas devido às dificuldades por que passam, vêem cada vez mais
distante a possibilidade de uma nova vida. Baseando-se nesses
motivos, será de grande importância e incentivo para esses alunos
que as inscrições para os exames de suplência do curso fundamental
sejam gratuitas.

Essa isenção, encontra apoio na própria Constituição Federal, em
seu art. 208, inciso 1, que estipula "como obrigação do Estado garantir
acesso ao ensino fundamental aos jovens e adultos".

Acrescenta-se a isso o estipulado na Reforma Constitucional n° 14,
que mudou a concepção da obrigação do Estado, dando nova
redação, ao estender progressivamente ao ensino médio a gratuidade
e a obrigatoriedade, concepção consagrada na LDB, Lei Federal n°
9.394, de 1996, no que concerne à educação básica, agregando ao
ensino fundamental também o ensino médio, já que, apenas com o
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ensino fundamental, poucas chances teriam o jovem e o adulto no
mercado de trabalho e no prosseguimento de seus estudos.

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

art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.807/2001

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais
- DER-MO - a assumir a manutenção e conservação da estrada que
menciona.

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

Gerais - DER-MO - autorizado a assumir a manutenção e
conservação da estrada que liga o Distrito de Boa Família, no
Município de Muriaé, ao Município de Santana de Cataguases.

§ 1°-A assunção da manutenção e conservação da referida estrada
pelo Estado poderá ocorrer mediante autorização dos municípios em
questão.

§ 20 - Caso não queira repassar ao Estado a responsabilidade de
que trata o "caput", o Poder Executivo Municipal poderá, mediante
convênio com o DER-MO, realizar a devida conservação.

Art. 20 - Após a estadualização dessa rodovia, fica o DER-MO
responsável por sua manutenção e conservação.

Art. 30 - As despesas decorrentes desta lei serão consignadas no
orçamento do Estado para o DER-MO.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Cristiano Canêdo
Justificação: Situado entre o final da serra da Mantiqueira e os

contrafortes da serra do Mar, cabeça da importante microrregião
econômica Mata do Muriaé, o município do mesmo nome, ao qual o
Distrito de Boa Família pertence, lidera a produção de cereais e de
leite, contando com um setor agro-industrial em franco
desenvolvimento.

Embora seja o Município bem servido de vias de acesso e
escoamento de produção, este Deputado tem interesse em melhorar
as condições da estrada que liga o Município de Santana de

rs
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Cataguases ao Distrito de Boa Família. Estreita e precária,
impossibilita a passagem de veículos de grande porte que possam dar
vazão à produção local. Com o alargamento, pode ser melhorado
também o transporte de passageiros, beneficiando o intercâmbio entre
as comunidades.

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

art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°1.808/2001

Altera o art. 30 da Lei n° 13.458, de 12 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação
entre o Estado e os municípios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 30 da Lei n°13.458, de 12 de janeiro de 2000, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - O recebimento das parcelas do Salário-Educação pelos

municípios fica condicionado ao cumprimento do percentual
constitucional para aplicação em educação, apurado trimestralmente
no exercício em curso, quando da liberação dos recursos.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Antônio Carlos Andrada
Justificação: A Lei Complementar Federal n° 10112000, em seu art.

25, define transferência voluntária de recursos a ente da Federação;
como aquela decorrente da cooperação, do auxílio ou da assistência
financeira que não decorra de determinação constitucional ou legal ou
os destinados ao Sistema Único de Saúde.

A Quota Estadual do Salário-Educação (art. 15, § 1°, II, da Lei
Federal n° 9.424, de 24/12/96, e art. 2° da Lei n° 9.766, de 18/12/98)
foi regulamentada pela Lei Estadual n° 13.458, de 12/1/2000. Como é
uma verba decorrente de disposição legal, não é voluntária e está fora
do enunciado da Lei Complementar n° 101/2000. E, portanto,
obrigatória. Não há, pois, como manter as restrições contidas no art.
3° da Lei Estadual n° 13.458, que se pretende alterar. Manter-se-ia,
dessa forma, a obrigatoriedade constitucional de aplicação de
percentual de 25% em educação, que seria apurado trimestralmente
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no exercício em curso, quando da liberação dos recursos.
Pelos motivos expostos, contamos com a anuência dos nobres

parlamentares desta Casa à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e

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

PROJETO DE LEI N° 1.809/2001
Dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - A administração estadual fica autorizada a promover

descontos na remuneração dos servidores públicos ativos,
aposentados e pensionistas da administração direta, das autarquias e
das fundações, para fins de consignação, a título de amortização de
empréstimos que tomarem junto a entidades de previdência privada,
instituições bancárias ou financeiras; até o limite máximo de 20%
(vinte por cento) do valor total da remuneração mensal.

§ 1° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração é o orgão responsável pela efetivação dos descontos,
que só poderão ser feitos mediante prévia e expressa autorização do
servidor; consignando os valores aos respectivos credores.

§ 20 - As disposições do "caput" deste artigo aplicam-se também aos
servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário.

Art.20 - Mediante comunicação prévia ao órgão responsável, ficam
os servidores públicos autorizados a suspender o desconto de
qualquer das parcelas do financiamento em sua folha de pagamento,
devendo ela ser descontada no pagamento do mês subseqüente,
caso em que o limite de 20% (vinte por cento) poderá ser
ultrapassado.

Parágrafo único - Os encargos financeiros decorrentes da
suspensão do desconto de que trata este artigo, se previstos em
contrato, serão de responsabilidade do servidor e serão incorporados
à parcela do mês subseqüente.

Art.30 - Em casos excepcionais que impossibilitem ao servidor a
manutenção do desconto da parcela de amortização do financiamento
em sua folha de pagamento, em virtude de ameaça à sua
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subsistência, poderá ele suspendê-lo, em caráter definitivo,
eximindo-se o poder público de qualquer responsabilidade.

Art.40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2001.
João Paulo
Justificação: Há muito se noticia o drama vivido por milhares de

servidores estaduais, aposentados ou da ativa, que não suportam os
muitos descontos feitos em suas folhas de pagamento, relativos a
empréstimos realizados junto a financeiras particulares. Tais
empresas, por sua vez, cobram juros elevados, onerando
excessivamente os tomadores dos empréstimos e colocando em risco
a subsistência dessas pessoas, uma vez que praticamente não há
limites percentuais para esses descontos.

Diante desse quadro de gravidade absoluta, é imperioso que se
estabeleçam tais limites, como forma de proteger os servidores da
voracidade dessas financeiras que visam exclusivamente ao lucro.

E importante observar, sem querer estimular o calote, que a
inadimplência é peculiar ao ser humano, e tanto é que todos as
entidades empresariais dispõem de um "Fundo de Previsão para
Devedores Duvidosos", previsto em lei federal, que autoriza o
empresário a lançar anualmente na sua escrituração, a título de
despesa, um percentual elevado das prestações a receber,
exatamente para cobrir a inadimplência; contudo, em relação a essa
clientela cativa e indefesa, formada pelos servidores públicos, não há
que se falar em inadimplência, já que os descontos são feitos na
fonte.

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

PROJETO DE LEI N°1.810/2001
Dá denominação ao Instituto Superior de Educação da Fundação

Helena Antipoff.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Instituto Superior de Educação mantido pela Fundação

Helena Antipoff, no Município de Ibirité, passa a denominar-se Instituto
Superior de Educação Anisio Teixeira.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de outubro de 2001.
Dinis Pinheiro,
Justificação: E oportuna a atribuição de nome ao Instituto Superior

de Educação em homenagem ao grande educador Anísio Teixeira.
Vinculado à fundação Helena Antipoff, o Instituto foi projeto da

grande mestra Helena Antipoff.
A Fundação foi instituída graças à autorização conferida pela Lei n°

5.446, de 2515170, cuja meta estatutária compreende a formação de
educadores. Essa meta foi alcançada recentemente, com a discípula
"antipotfiana" Irene Pinheiro à frente da Fundação. Isso ocorreu
graças à autorização concedida pelo Governo Estadual, por via de
decreto, para o funcionamento do Curso Normal Superior. Não
obstante o decreto faça menção à denominação do Instituto, tal tato
não se deu, e é indispensável que ocorra por meio de lei. Para suprir a
lacuna, apresentamos este projeto.

Anísio Teixeira nasceu em Caitité, BA, em 12/7/1900, filho de
Deocleciano Pires Teixeira. Recebeu formação básica em colégio de
jesuítas e bacharelou-se em Direito na Universidade do Rio de
Janeiro.

Passou a ocupar cargos administrativos na área educacional quando
convidado a atuar como Inspetor Geral do Ensino (1924-1929), Então,
promoveu a reforma da instrução pública da Bahia. Nesse período,
estudou nos EUA, obteve o titulo de Master ot Arts com
especialização em Educação, recebendo influência de John Dewey e
W. Kilpatrick, educadores cujas idéias tiveram grande importância na
primeira metade do século XX.

Inovador e renovador, influenciou a educação no Brasil. Ocupou o
cargo de Diretor - Geral do INEP-MEC, quando, com Darci Ribeiro
projetou a UnB e, com Helena Antipoff, trouxe o seu apoio à criação
do Instituto Superior de Educação Rural. Levou o nome do Brasil à
UNESCO, sempre defendendo uma escola pública e democrática.

Autor de várias obras educacionais, seus últimos trabalhos foram
"Educação e o Mundo Moderno" e "Educação no Brasil".

No dia 11/3/71, foi encontrado morto no poço do elevador do edificio
do escritor e dicionarista Aurélio Buarque de Holanda.
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Do citado educador é que pedimos de empréstimo o pensamento

que finda esta justificação: "Só existirá democracia no Brasil no dia em
que se montar no País a máquina que prepara as democracias. Essa
máquina é a escola pública".

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

PROJETO DE LEI N°1.811/2001
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Vida Nova,

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

Vida Nova, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão
Justificação: A Associação Evangélica Vida Nova, fundada em

22/10/75, é uma sociedade civil, filantrópica, eminentemente
assistencialista e não tem fins lucrativos. Os membros de sua diretoria
são reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo
exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem
cumprindo fielmente as suas finalidades estatutárias, prestando
relevantes serviços, tais como a recuperação de alcoólatras e
toxicômanos, o amparo a idosos, crianças e adolescentes carentes,
concedendo-lhes abrigo e alimentação, além de desenvolver
atividades relacionadas às áreas de educação, cultura, esporte, lazer
e saúde.

Isso posto, a entidade espera, com o titulo declaratório de utilidade
pública, firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus
objetivos. Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.812/2001
Declara de utilidade pública a Conferência Nossa Senhora do
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Livramento da Sociedade São Vicente de Paula de Aricanduva,
com sede nesse município.

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

Senhora do Livramento da Sociedade São Vicente de Paula de
Aricanduva, com sede nesse município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 2001.
Sargento Rodrigues
Justificação: A entidade cuja declaração de utilidade pública

proponho tem como finalidade zelar pelos idosos indigentes e
menores abandonados, propiciando-lhes assistência médica,
odontológica, farmacêutica, além de alimentação e ensinamentos
sobre higiene.

Os trabalhos desenvolvidos no campo social a credenciam para
obter o titulo de utilidade pública, uma vez que vem prestando
relevantes serviços a comunidade carente de Aricanduva.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.655/2001, do Deputado Cabo Morais, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os
Comandantes-Gerais da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado pela comemoração dos 20 anos da PM e da BM femininas. (-
A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.656/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a Rádio
CBN de Belo Horizonte pelo trabalho desenvolvido em 10 anos de
comunicação. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.65712001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao repasse de
verbas para a PMMG e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado,
destinadas à aquisição de fardamento para Cabos e Soldados. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.658/2001, do Deputado Sebastião Costa, solicitando sela
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formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que, em
todos os Sistemas Integrados de Administração Tributária - SIATs -,
haja um funcionário efetivo ou estável do Quadro de Pessoal da
Fazenda Estadual. (- A Comissão de Administração Pública.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sávio Souza Cruz, Wanderley Ávila, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael
e Djalma Diniz (2).

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a entrega
das medalhas comemorativas dos 500 anos da descoberta do rio São
Francisco.

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

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 9,
às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição de 9/10/2001.). Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.425/2001

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n°
1.425/2001 estabelece normas específicas para o licenciamento de
estações rádio-base - ERBs -, micromoléculas de telefonia celular
móvel e fixa e equipamentos.

A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou, e à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
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aprovação na forma do Substitutivo n° 1. A requerimento do autor,
vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, Xl, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem por objetivo o estabelecimento de normas

específicas para a instalação, operação, localização e licenciamento
de estações rádio-base - ERBs - de telecomunicações que operem na
faixa de 100kHz a 300GHz, com estrutura em torre e similar.

Estudos realizados em várias universidades têm revelado que a
exposição à radiação de microondas, utilizada pelos telefones
celulares, pode causar problemas de saúde, tais como dores de
cabeça e tonturas, danos ao sistema nervoso central e diminuição da
eficiência do sistema imunológico, entre outros. As normas de
segurança são imprescindíveis para que o funcionamento das ERBs,
como são chamadas as torres de celular, não ofereçam riscos à
saúde, pois uma exposição contínua a esse tipo de radiação, mesmo
em níveis baixos, pode ter conseqüências danosas ao organismo.

A matéria está em consonância com o disposto no art. 186 da Carta
mineira, que determina que a saúde é direito de todos e a assistência
a ela é dever do Estado, assegurada mediante políticas que visem à
eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. Além disso, o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais, estabelecido pela Lei n° 13.317, de 1999, determina
que compete à direção estadual do SUS coordenar as ações de
vigilância à saúde, entre as quais se incluem o monitoramento e as
medidas de controle de agravos, riscos, condicionantes e
determinantes de problemas de saúde (arts. 16 e 17, III).

Entendemos que o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça, aprimorou o projeto na medida em que superou
a controvérsia relativa ao âmbito de competência da matéria e excluiu
os dispositivos excessivamente técnicos e operacionais, mais
adequados à posterior regulamentação, de competência do Poder
Executivo. Dessa forma, consideramos conveniente a aprovação da
proposição na forma do Substitutivo n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.425/2001 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.528/2001

Comissão de Saúde
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Hely Tarqüínio, tem como
escopo o tratamento dos casos de hipotireoidismo congênito e de
fenilcetonúria, diagnosticados precocemente.

Inicialmente, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
primeira Comissão, que o apreciou em 28/8/2001, concluiu pela sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, na forma do art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 11.619, de 1994, obriga o Estado a oferecer, gratuitamente,

a triagem metabólica para o diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotireoidismo congênito, tendo em vista o diagnóstico precoce
dessas insuficiências.

Uma vez constatada qualquer das referidas patologias no recém-
nascido, é necessária a adoção de cuidados especiais relacionados
com a alimentação, no caso da fenilcetonúria, e com o uso de
medicamentos, no caso do hipotireoidismo.

O hipotireoidismo é a produção insuficiente do hormônio T4
(tetraiodotironina) pela glândula tireóide. Esse hormônio é responsável
pelo desenvolvimento do cérebro e pelo crescimento dos demais
órgãos do corpo humano. Sua falta prejudica a criança, podendo
resultar até em deficiência mental. Um tratamento hormonal
acompanhado pelo endocrinologista, a partir do primeiro mês de vida,
com a reposição medicamentosa do hormônio T4, garante vida e
desenvolvimento normais aos portadores dessa deficiência. O
hipotireoidismo é um dos defeitos metabólicos congênitos mais
comuns e ocorre em 1 de cada 4 mil nascimentos.

A fenilcetonúria é também uma doença genética de caráter
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autossômico recessivo, em que, por ausência ou deficiência de
produção de uma enzima do fígado, não há metabolização dos
alimentos ricos em proteína como carne, leite, ovos e feijão, por
exemplo. Essa disfunção tem como conseqüência o acúmulo de
fenilalanina no sangue, com efeitos tóxicos no sistema nervoso central
que podem causar até a deficiência mental severa. O tratamento da
fenilcetonúria baseia-se em dieta com baixos teores de fenilalanina.

O projeto determina que o tratamento dessas insuficiências seja
assumido pelo Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.
Isso implica o fornecimento regular dos hormônios de reposição aos
portadores de hipotireoidismo, bem como a importação de leite
especial para a alimentação das crianças portadoras de fenilcetonúria,
durante o primeiro ano de vida. Tais procedimentos deverão ser
realizados pelos postos de saúde, após a comprovação do diagnóstico
e o cadastramento do paciente e de seu responsável.

Os critérios e os procedimentos, bem como a implementação do
protocolo técnico para o atendimento pretendido no projeto, deverão
ser disciplinados em norma da Secretaria de Estado da Saúde, da
forma como são tratados os casos de usuários contínuos de
medicamentos especiais como, por exemplo, a insulina e a
ciclosporina.

Dada a importância do projeto para as famílias mineiras que têm
crianças portadoras dessas necessidades especiais, sobretudo as
carentes, consideramo-lo de grande alcance social. Entendemos,
outrossim, que a proposição é meritória e tem repercussão
racionalizadora no SUS, uma vez que se trata de prescrições de
natureza preventiva, ou seja, o atendimento precoce dessas
patologias poupará maiores despesas futuras ao próprio Sistema.

Com base nessas considerações, fica evidenciado o mérito do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto

de Lei n° 1.528/2001.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Hely

Tarqüínio.
PARECER PARA 0 1 O TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.57512001
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Comissão de Saúde

Relatório
De autoria coletiva e tendo como primeiro signatário o Deputado

João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.575/2001 inclui o café
na merenda escolar e dá outras providências.

Inicialmente, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Saúde e de Política Agropecuária e Agroindustrial. Em
7/8/2001, foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.

A proposição vem agora a esta Comissão para receber parecer
parcial quanto ao mérito, na forma do art. 102, XI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por escopo a inclusão do café na

merenda escolar, com vistas a incutir nas crianças o hábito de bebé-
]o, em função de sua importância econômica para o País e, de modo
especial, para Minas Gerais, que tem inequívoca vocação cafeeira.

O fito econômico da proposição fica claro na justificação que o autor
dá ao projeto, nos termos do primeiro parágrafo, assim redigido:

"O consumo de café no Brasil caiu de 6kg por habitante e por ano
para os atuais 4,5kg. Em grande parte, essa queda pode ser creditada
à população jovem, que está substituindo nosso principal produto
agrícola por refrigerantes e sucos industrializados já na primeira
refeição".

A despeito do propósito econômico da proposição, houve por bem a
Casa despachá-la para apreciação desta Comissão, uma vez que
afeta a questão nutricional dos escolares do sistema público estadual.

Com efeito, há dúvidas e controvérsias sobre os possíveis efeitos
adversos do café, especialmente para as crianças, em virtude da
ação, no organismo humano, da cafeína, um dos seus principais
subprodutos.

Segundo Camargo e Toledo, em 'Teor de Cafeína em Cafés
Brasileiros" ("Ciência e Tecnologia de Alimentos", vol. 18, n° 4,
outubro-dezembro de 1998), "a cafeína excita o sistema nervoso
central, age sobre o sistema muscular circular, principalmente sobre o
músculo cardíaco. Em pequenas doses, ela diminui a fadiga, sendo
prejudicial se for ingerida em excesso. Uma concentração elevada de
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cafeína pode afetar os rins, o fígado e o sistema nervoso".

Há, no entanto, reiterados estudos e conclusões que indicam o café
como um produto benéfico para a saúde.

Em pesquisa apresentada por Darcy Roberto Lima, PhD em
Medicina e professor da (UFRJ em www.cafe.com.br , em 24/8/2001),
são comprovadas as evidências da utilidade do café para o ser
humano.

Entre as principais conclusões obtidas pelo referido pesquisador e
sua equipe, ligados ao Instituto de Neurologia daquela Universidade,
destaca-se a de que o café proporciona estímulo ao cérebro, pela
presença de cafeína e lactona em sua composição. Essas substâncias
propiciam maior atenção e capacidade intelectual, além de
estimularem a memória e a concentração. Revela ainda a pesquisa
que o consumo de café diminui a ocorrência de apatia e depressão,
podendo, por essa razão, ajudar na prevenção do consumo de álcool
e drogas.

A cafeína é, em geral, o elemento do café mais discutido, por ser o
principal responsável pelas propriedades estimulantes que deram
popularidade à bebida. A Comissão de Saúde desta Casa procurou,
então, respaldo na literatura médica quanto às possíveis
conseqüências da inclusão do café na merenda escolar.

O estudo de Saldanha, Mazzafera e Mohamed, também publicado
na revista "Ciência e Tecnologia de Alimentos", vol. 17, n° 4, identifica
a cafeína como estimulante e diurético para o organismo e fala ainda
da trigonelina, elemento presente no café e importante na formação
da vitamina niaciria, que atua no sistema nervoso central, na secreção
da bile e no intestino. Essa pesquisa, voltada mais especificamente
para as técnicas de descafeinização do café, nos chama a atenção
também para o aproveitamento econômico da cafeína na indústria
farmacêutica e, de forma especial, na composição química dos
refrigerantes, tão apreciados pelo estrato infanto-juvenil da nossa
sociedade, aspecto para o qual aponta a justificação do projeto.

A pesquisa de Rabello, Forte e Galvão, publicada no periódico
paulista "Arquivos Neuro-Psiquiátricos", vol. 58, n° 1, de março de
2001, apontou ainda os efeitos benéficos da cafeína no tratamento da
cefaléia tipo tensão, demonstrando eficácia e segurança na grande
maioria dos casos avaliados pelo estudo.
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A revisão da matéria permite, então, concluir que, em

quantidades adequadas e moderadas e a partir dos sete anos de
idade, o café não traz nenhum prejuízo ao organismo humano normal.

Os textos da equipe do Prof. Darcy Roberto Lima, do Instituto de
Neurologia da UFRJ, nos encorajam ainda mais a endossar a inclusão
do café na merenda escolar, pois enaltecem o seu valor para ativar a
memória e incrementar a capacidade de atenção. Segundo a equipe,
"quando tomado após o aprendizado, [o café] parece estimular os
mecanismos da memória latente durante o sono, trazendo-a para a
memória funcional durante a vigília ... A cafeína é o componente mais
reconhecido da composição do café, contudo a bebida possui as
lactonas - que podem ser consideradas até mais importantes para o
ser humano que a cafeína, porque atuam de forma marcante nos
neurônios ... Com isso, o café pode estimular a capacidade intelectual
dos jovens, deixando-os mais atentos para as atividades escolares,
por exemplo".

Considerado o despacho do projeto para a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, deixamos de apreciá-lo pelo aspecto
econômico, certos de que aquele douto colegiado o fará de forma
mais pertinente.

Todavia, dada a controvérsia que o tema vem gerando em todas as
discussões na nossa sociedade, entendemos que o café deverá ser
incluído de forma opcional na merenda escolar, razão pela qual
apresentamos a Emenda n° 1.

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

Projeto de Lei n° 1.575/2001 com a Emenda n° 1, que apresentamos.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"'Art. 1 0 - Fica incluído, opcionalmente, o café na merenda escolar

das unidades da rede estadual de ensino.".
Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/2000

Comissão de Saúde
Relatório
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei
n° 1.137/2000 institui o Programa de Acompanhamento,
Aconselhamento Genético Preventivo e Assistência Médica Integral às
Pessoas Portadoras do Traço Falciforme e da Anemia Falciforme.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art.
189, § 1°, c/c o art. 102, IX, a", do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo a prestação de

aconselhamento genético e assistência médica integral aos
portadores de anemia e traço falciformes.

O vencido no 1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, consiste
no Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

As alterações realizadas no texto original corrigiram inadequações
terminológicas nele presentes e garantiram sua constitucionalidade.

Entretanto, julgamos necessárias algumas alterações que melhor
traduzirão a idéia original do projeto. Considerando o alto número de
portadores daquela síndrome no nosso País, parte deles com a
doença ainda não diagnosticada, ampliamos o atendimento e a
assistência a todos, e não, somente aos recém-nascidos. Da mesma
forma, ampliamos o atendimento aos pais e parceiros dos portadores
da síndrome, já que os cuidados são parte essencial da prevenção e,
para que esta seja eficaz, os familiares precisam de orientação.

Quanto à capacitação dos profissionais de saúde, sugerimos maior
abrangência no treinamento.

Assim sendo, consideramos conveniente a aprovação da proposição
na forma do vencido no 1° turno, com as alterações aqui
apresentadas.

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

1.137/2000 com as Emendas n os 1 a 3 ao vencido no 1° turno.
EMENDA N° 1

Dê-se aos incisos 1 e IV do art. 2 0 a seguinte redação:
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"Art. 2° -

- exame diagnóstico de hemogtobinopatias nas unidades da rede
hospitalar e ambulatorial estadual pública e nas unidades privadas
conveniadas com o Estado, como parte dos procedimentos técnicos
de atendimento e assistência

II-	 ............................
IV - aconselhamento genético, baseado em informações técnicas e

exames laboratoriais, aos pais e parceiros dos portadores da
síndrome com maior probabilidade de risco;".

EMENDA N°2
Substitua-se o parágrafo único do art. 3 0 pelos seguintes § 1 e 2°:
"Art. 30 -	 .........................
§ 1° - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o Estado

promoverá seminários, cursos e treinamentos com vistas à
capacitação técnica dos profissionais de saúde, em especial
pediatras, obstetras, clínicos gerais, ginecologistas, hematologistas,
psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros e
odontólogos, de modo a assegurar o atendimento integral do portador
de traço falciforme.

§ 2° - O Estado elaborará manuais técnicos para os profissionais da
rede pública estadual de saúde e de educação, bem como manuais
informativos para a população.".

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"API. .... - O Estado assegurará a capacitação técnica dos recursos

humanos da rede de assistência à saúde para o atendimento integral
do doente falciforme.".

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
Marco Régis, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N°1.137/2000

Dispõe sobre a prestação de aconselhamento genético e assistência
médica integral aos portadores de anemia e traço falciformes e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- O Estado promoverá, por meio do Sistema único de Saúde -
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SUS -, a prestação de aconselhamento genético e assistência
médica integral aos portadores de anemia e traço falciformes.

Art. 20 - O Estado assegurará, prioritariamente, no cumprimento do
disposto nesta lei:

- execução de exame diagnóstico de hemoglobinopatias, nas
unidades da rede hospitalar e ambulatorial estadual pública e nas
unidades privadas conveniadas com o Estado, como parte do
procedimento técnico de atendimento e assistência ao recém-nascido;

II - cobertura vacinal completa definida por especialistas a todos os
portadores da síndrome da anemia e traço falciformes, incluindo as
vacinas que não constem na programação oficial;

III - fornecimento de medicação necessária ao tratamento da
síndrome, conforme os padrões definidos pela Organização Mundial
de Saúde - OMS -;

IV - aconselhamento genético baseado em informações técnicas e
exames laboratoriais aos casais portadores da síndrome com maior
probabilidade de risco;

V - orientação sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar
a casais em condições de risco;

VI - divulgação de informação sobre os possíveis riscos e agravos
da anemia falciforme em programas de aconselhamento pré-natal e
pré-nupcial;

VII - atendimento especializado, durante o acompanhamento pré-
natal da gestante portadora da síndrome, e garantia de assistência no
parto;

VIII - tratamento integral das gestantes que venham a sofrer aborto
incompleto durante a gestação, em decorrência da doença.

Art. 3° - O Estado promoverá campanhas educativas que visem á
prevenção da síndrome.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
Estado elaborará manuais técnicos para os profissionais da rede
pública estadual de saúde e de educação, bem como manuais
informativos para a população.

Art. 40 - O Estado desenvolverá sistema de informação para
subsidiar as atividades de controle epidemiológico da rede pública de
saúde.

Parágrafo único - O sistema de informação de que trata este artigo

rs
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incluirá o quesito de identificação racial, para possibilitar o
acompanhamento das pessoas que apresentarem traço ou anemia
falciformes.

Art. 50 - Os estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais das redes
pública e privada conveniada que realizem exame diagnóstico de
hemoglobinopatias encaminharão ao órgão controlador da saúde
pública os dados relativos aos casos de anemia falciforme
diagnosticados.

Art. 60 - O Estado firmará convênio específico com a rede hospitalar
e ambulatorial privada para o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 70 - O Estado promoverá intercâmbio e convênios com
universidades, hospitais universitários e hemocentros, visando ao
desenvolvimento de pesquisas sobre o traço e a anemia falciformes.

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

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 4110/2001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Chico Rafael, notificando sua desfiliação do PSB e sua
filiação ao PMDB. (- Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às
Lideranças.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando sua desfiliação do PSD. (-
Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.)

Do Deputado Djalma Diniz, notificando sua filiação ao PSDB. (-
Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Luiz Narbot, ocorrido em 24/9/2001, em Pouso Alegre. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.
Guilhermina Maria Pena, ocorrido em 24/9/2001, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento da Sra.
Geralda Ribeiro Pereira, ocorrido em 2/10/2001, em Belo Horizonte. (-
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 188 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/10/2001
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 20
turno, do Projeto de Resolução n° 1.538/2001; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação; chamada para a recomposição de quórum; existência de
quórum para votação; renovação da votação; aprovação; verificação
de votação; ratificação da aprovação - Votação, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 640/99; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; votação
das Emendas nos 1 a 5; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 605/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2001; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.566/2001; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.142/2000; apresentação do Substitutivo n° 1;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação - Discussão,
em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 1.393/2001; requerimento do
Deputado Antônio Andrade; aprovação do requerimento - Discussão,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.421/2001; discurso do Deputado
Rogério Correia; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; votação das Emendas n os 1 e 2;
aprovação; questão de ordem; declarações de voto - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
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Pinto - Amilcar Marfins - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Angelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

r Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2 a Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n°

1.538/2001, da Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Comissão do
Estado, as alienações das terras devolutas que especifica. A
Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- ? sa ) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 18 Deputados. Não há quórum

para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos
termos do § 60 do art. 249 do Regimento Interno, determina ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do quórum.

• Sr. Secretário(Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Há

quórum para votação da matéria constante na pauta. A Presidência
vai renovar a votação, em 20 turno, do Projeto de Resolução n°
1.538/2001. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos

Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim" 37 Deputados, votou "não" 1

Deputado, foi computada a presença do Presidente, totalizando 39
votos. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Resolução
n° 1.538/2001. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 640/99, do Deputado
João Leite, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a
projetos esportivos no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina por
sua aprovação com as Emendas n os 1 a 5, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos

Deputados que ocupem os seus lugares.

rs
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel
eletrônico.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, votaram "não" 2
Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nos 1
a 5. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 640/99 com as Emendas n°5 1 a 5. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 605199, do Deputado
Agostinho Silveira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o
imóvel que especifica ao Município de Santo Antônio do Monte. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 605/99 na forma do vencido em 1 1 turno. A Comissão de
Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.400/2001, do
Deputado Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Patrocínio do Muriaé o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 1.40012001 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.566/2001, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que estabelece a política estadual de
reciclagem de materiais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina
por sua aprovação. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
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aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação de votação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Srs.

Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados, não houve voto

contrário. Está, portanto, ratificada a aprovação do projeto, salvo
emenda. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1 turno, o Projeto de Lei n° 1.566/2001 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.142/2000, do
Deputado Agostinho Silveira, que obriga as distribuidoras de
combustíveis a colocar lacres eletrônicos nos tanques dos postos de
combustíveis. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa o Substitutivo n° 1, do Deputado Agostinho Silveira,
apoiado pela totalidade dos Lideres com assento nesta Casa:

SUBSTITUTIVO N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.142/2000
Dispõe sobre a proteção aos consumidores de combustíveis nos

postos revendedores e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica assegurado ao consumidor de combustíveis o direito de

obter informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre a
natureza, a procedência e a qualidade dos produtos combustíveis
comercializados nos postos revendedores localizados no Estado de
Minas Gerais.

Art. 20 - O posto somente poderá adquirir combustível automotivo de
pessoa jurídica que possuir registro de distribuidor e autorização para
o exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos
derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis
automotivos, concedidos pela Agência Nacional de Petróleo - ANP.

Art. 30 - Os postos revendedores que exibirem a marca ou
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identificação visual de determinada empresa distribuidora somente
poderão comercializar combustíveis adquiridos dessa distribuidora, de
modo a assegurar ao consumidor o perfeito conhecimento sobre a
origem e a qualidade do produto adquirido.

Parágrafo único - Os postos poderão vender produtos de diferentes
fontes supridoras, desde que informem de forma clara, ostensiva e
inequívoca a origem do produto comercializado em cada bomba de
combustíveis.

Art. 40 - O posto revendedor que vender, expuser à venda, ocultar ou
receber, para o fim de ser vendido, produto combustível de
distribuidora distinta daquela cuja marca ou identificação visual
ostenta ficará sujeito à multa prevista no art. 57, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor - Lei n°8.078, de 1990, - devendo a
apuração dos respectivos valores ser fixada com base no movimento
de venda de combustíveis do estabelecimento infrator no período de
trinta dias anteriores à constatação da infração.

Art. 50 - Consideram-se infrações gravíssimas e presume-se prejuízo
do consumidor a adulteração ou manipulação da formulação dos
combustíveis pelo posto revendedor e a comercialização de produtos
que saiba ou deva saber estarem adulterados ou desconformes.

Art. 60 - Os infratores das disposições contidas no art. 5 0 desta lei
ficarão sujeitos às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo
das de natureza civil e penal cabíveis:

- multa;
- apreensão de bens e produtos;

III - perda de produtos apreendidos;
IV - suspensão temporária, total ou parcial, de funcionamento de

estabelecimento ou instalação;
V - interdição total ou parcial do estabelecimento;
VI - cancelamento da inscrição estadual junto à Secretaria de Estado

da Fazenda.
Parágrafo único - As sanções previstas nesta lei poderão ser

aplicadas cumulativamente.
Art. 70 - No caso de adulteração ou desconformidade do produto, a

fiscalização poderá, como medida cautelar:
- interditar, total ou parcialmente, estabelecimento, instalação,

equipamento ou obra, pelo tempo em que perdurar o processo
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administrativo;

II - apreender bens e produtos;
Parágrafo único - Ocorrendo a interdição ou a apreensão de bens e

produtos, o fiscal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena
de responsabilidade, comunicará a ocorrência à autoridade
competente da ANP, encaminhando-lhe cópia do auto de infração e,
se houver, da documentação que o instrui.

Art. 8° - Havendo interdição cautelar do estabelecimento, o processo
administrativo terá prioridade sobre qualquer outro, devendo ser
julgado pela autoridade administrativa no prazo máximo de trinta dias,
sob pena de responsabilidade funcional.

§ 1° - O prazo poderá ser prorrogado por mais quinze dias, mediante
despacho fundamentado da autoridade responsável.

§ 20 - O atraso a que der causa o processado não será computado
nos prazos citados.

Art. 9° - A análise do produto coletado será sempre realizada em
laboratório credenciado pela ANP.

Parágrafo único - O fiscal deixará no estabelecimento contraprova
da análise recolhida, em recipiente lacrado, devidamente firmado pelo
agente fiscal e pelo representante do estabelecimento.

Art. 10 - A pena de suspensão temporária, total ou parcial, de
funcionamento de estabelecimento ou instalação, de que trata o art.
6°, IV, será aplicada:

- quando a multa, em seu valor máximo, não corresponder, em
razão da gravidade da infração, à vantagem auferida em decorrência
da prática infracional;

II - no caso de reincidência.
§ 1 0 - Verifica-se a reincidência quando o infrator pratica uma

infração depois da decisão administrativa definitiva que o tenha
apenado por qualquer infração prevista nesta lei.

§ 20 - A pena de suspensão temporária será aplicada por prazo
mínimo de quinze e máximo de trinta dias.

Art. 11 - A penalidade de interdição definitiva do estabelecimento
será aplicada quando a pessoa jurídica fiscalizada:

- já tiver sido punida com a pena de suspensão temporária, total ou
parcial, de funcionamento de estabelecimento ou instalação;

II - descumprir a pena de suspensão temporária, total ou parcial, ou
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a pena de cancelamento de registro de estabelecimento ou
instalação.

Art. 12 - Perderá a inscrição estadual o posto que:
- for reincidente na comercialização de produtos não acobertados

por documento fiscal idôneo;
II - violar, em desconformidade com as normas fazendárias, os

lacres dos encerrantes das bombas revendedoras de combustíveis;
III - for reincidente em adulteração ou desconformidade do produto.
Parágrafo único - Para fins de aplicação do inciso III, a Secretaria de

Estado da Fazenda será notificada pelo órgão de defesa do
consumidor competente para apuração da infração.

Art. 13 - A empresa que, sob a mesma razão social, desejar operar
outra atividade além da revenda varejista de combustíveis, inclusive a
de supermercados, hipermercados ou loja de conveniência, deverá
receber número de inscrição estadual diverso para cada atividade
exercida, sendo vedado o aproveitamento de créditos de ICMS entre
as diferentes inscrições estaduais.

Art. 14 - A competência para apuração e processamento das
infrações descritas nesta lei é do PROCON do Ministério Público,
permitida a delegação da atividade de fiscalização, mediante
convênio, aos PROCONS municipais que demonstrarem condições.

Parágrafo único - O PROCON municipal encaminhará ao Ministério
Público, no prazo máximo de dois dias úteis, todos os documentos
necessários à instauração do processo administrativo.

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar de sua publicação.

Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 2001.
Agostinho Silveira
Justificação: Os diversos casos de adulteração em combustíveis,

com a adição de água, álcool em excesso e, principalmente, solventes
de borracha e demais produtos químicos, trouxeram enormes
prejuízos a diversos consumidores, que se viram obrigados a reparar
seus veículos em virtude da má qualidade dos combustíveis.

A adição de tais produtos químicos aos combustíveis é
tremendamente nociva ao homem e ao meio ambiente, visto que são
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altamente tóxicos e podem causar doenças respiratórias na
população.

O objetivo deste substitutivo é assegurar aos consumidores do
Estado o total conhecimento sobre a procedência e a qualidade do
combustível utilizado em seus automóveis, possibilitando-lhes pleitear,
de maneira direta e eficaz, a reparação dos danos e as indenizações
cabíveis em virtude da comercialização de combustíveis de baixa
qualidade.

Ao estabelecer a relação direta entre a distribuidora e o posto, visa o
substitutivo evitar que a desregulamentação seja utilizada como
pretexto para que comerciantes inescrupulosos esquivem-se de suas
responsabilidades para com o consumidor, estabelecidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, um importante
instrumento de garantia de seus interesses, mas que necessita de
constantes atualizações e complementações.

O próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece ser 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 a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva.

Por fim, este substitutivo pretende facilitar e agilizar a ação de
fiscalização. Se um posto estiver comercializando produtos
adulterados, somente duas empresas poderão ter realizado tal
adulteração: o próprio posto ou a distribuidora.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Agostinho Silveira, que recebeu o n° 1, e
que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo subscrito
pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, e que, nos
termos do § 40, do art. 189, do Regimento Interno, o substitutivo será
votado, independentemente de parecer. Em votação, o Substitutivo n°
1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.142/2000 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1.
A Comissão de Redação.
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Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.39312001, do

Governador do Estado, que dá nova redação a dispositivos da Lei n°
6.763, de 26/12175. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Andrade, em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei
n° 1.393/2001. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.421/2001, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno, com as Emendas nos 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Solicito a atenção dos nobres
Deputados para a importância desse projeto, que dá ao ITER
melhores condições de trabalhar a reforma agrária. O projeto
transforma o ITER, criado neste Governo por força de reivindicação
dos trabalhadores, dos sindicatos dos trabalhadores rurais, da
FETAEMG e de outros movimentos dos trabalhadores, em autarquia.
E um instituto que se tem colocado favorável à reforma agrária e muito
tem ajudado, tanto na busca de solução para os conflitos de terra,
quanto buscando auxiliar nos assentamentos dos trabalhadores rurais.

O ITER deu mostras de que é um instituto que deve ter maior
autonomia. Hoje, atrelado à Secretaria do Planejamento, as funções
do ITER não são como gostaríamos que fossem e que podem vir a
ser. Transformar o Instituto em autarquia significa maior autonomia, o
que pode auxiliar ainda mais na reforma agrária em Minas.

Desde ontem, foi montado em Belo Horizonte, em frente ao INCRA
um acampamento de diversos trabalhadores rurais de todo o Estado,
reclamando maior agilidade nos assentamentos dos trabalhadores e
na realização da reforma agrária. Esses trabalhadores estão hoje nos
visitando para solicitar a aprovação do projeto de lei que transforma o
ITER em autarquia.

A questão agrária merece toda a atenção. Estamos vendo que os
conflitos de terra são cada vez maiores, e é preciso desburocratizar as
instituições do Estado para que se realize a reforma agrária.
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Solicito de todos o apoio à aprovação deste projeto, em 2 0 turno,
para que o ITER possa se transformar em autarquia e melhor agir na
realização da reforma agrária. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas n os 1 e 2. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.421/2001 na
forma do vencido em 10 turno com as Emendas n°s 1 e 2. A Comissão
de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Pelo que estamos vivendo na Casa, vou

dar ciência ao Plenário do requerimento que apresentarei.
- Lê requerimento em que solicita sejam levantadas em todas as

Assembléias do País, incluindo a Câmara Legislativa do Distrito
Federal, as seguintes informações: o número de Parlamentares; o
orçamento financeiro dos últimos cinco anos, consignado na peça
orçamentária; o percentual do orçamento previsto para cada
parlamento estadual em relação ao valor total do orçamento de cada
Estado; a execução orçamentária e financeira realizadas pelas
Assembléias Legislativas e seu percentual em relação ao total
realizado pelo Estado; o valor orçamentário do Poder Legislativo de
cada Estado e da Câmara Legislativa englobando o Tribunal de
Contas e o valor em separado para efeito de estimativa.

E o que requer a Bancada do PFL, para que possamos ir formando
juízo sobre os gastos do Legislativo no País.

Fiquei muito surpreso com as declarações de um partido na Casa
sobre o rateio de verbas no final do ano. Estamos sendo cobrados por
informação dessa natureza. Sugerimos a este Poder que reaja.
Individualmente, não temos como ficar prestando contas a cada
Câmara de Vereadores e a cada órgão de imprensa que nos
questiona.

Infelizmente, este Poder está passando por situação desagradável
perante a sociedade mineira, e não sei se a melhor estratégia é deixar
o tempo curar essa chaga. O Poder tem de se defender de toda a
mazela de que se acometeu. A melhor Assembléia de nosso País de
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repente virou a pior. Sugerimos que reaja, mostrando à sociedade
o que é o Poder Legislativo de Minas Gerais, sob pena de a sociedade
só enxergar o lado negativo, amplamente exposto pela mídia. Não nos
sentiremos confortáveis nesta Casa enquãnto não houver informação
real e fidedigna sobre tudo o que o Poder Legislativo presta à
sociedade mineira. A Assembléia Legislativa de Minas precisa
começar a levantar a cabeça.

Declarações de Voto
O Deputado Márcio Cunha - Para declaração de voto, Sr.

Presidente. Em ato contínuo, farei questão de ordem e solicito que os
Líderes não se retirem do Plenário. Faço minhas as palavras do
Deputado Rogério Correia, em relação a esse projeto aprovado.

Faço um apelo, Sr. Presidente, a V. Exa., aos Líderes desta Casa,
especialmente aos Presidentes das Comissões, relacionado com a
crítica que se faz da produção legislativa. Tenho tramitando nesta
Casa 32 projetos, excluídos os de declaração de utilidade pública e
nomes de próprios públicos. Alguns deles já viraram leis e outros
estão em gestação na Consultoria da Casa.

Faço apelo para que se facilite, cada vez mais, nossa produção
legislativa. E comum vermos críticas a este parlamento de que a
Assembléia estaria mais preocupada com as questões de filantropia
do que pura e simplesmente com as constitucionais de legislar e
fiscalizar o Executivo. Muitas vezes, não se observa o trabalho que
fazemos nesta Casa. Cada Deputado poderia dar o seu exemplo. O
meu exemplo são nada mais nada menos que 32 projetos em
tramitação, importantíssimos. Vou citar alguns: o que dispõe sobre a
prioridade de tramitação aos procedimentos administrativos em que
figure como parte interessada direta ou indiretamente nos processos
administrativos do Estado pessoas com idade de 65 anos, ou superior
a isso; o que dispõe sobre as relações entre as instituições estaduais
de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as
fundações de apoio e dá outras providências; o que institui o
programa Minas em Destaque, para cuidar das "muitas Minas", como
diz Guimarães Rosa: a do Sul é diferente da do vale do Jequitinhonha,
que, por sua vez, é diferente da do Norte; o que autoriza o Poder
Executivo a estabelecer o calendário de eventos culturais e turísticos;
o que dispõe sobre a forma de apresentação do balanço geral do
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Estado - é fundamental que o cidadão saiba como esse balanço é
apresentado à população mineira; o que autoriza o Poder Executivo a
criar o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias Orientais - há
três projetos tramitando na Casa sobre o assunto; o que institui a
Ouvidoria de Licitação - projeto importantíssimo, que precisa vir a
Plenário; o que prevê a realização da Semana de Conservação
Escolar no calendário da Secretaria da Educação e dá outras
providências; o que institui o Programa Arvore, símbolo no Brasil e
nas escolas estaduais; o que dispõe sobre a operação que envolva a
troca de telefone celular; o que dispõe sobre a colaboração do poder
público estadual com o Município de Belo Horizonte na implantação e
na manutenção do Projeto Eixo Cultural - Rua da Bahia Viva, entre
outros projetos, todos importantíssimos para a sociedade mineira.

Faço apelo aos Deputados e ao Colégio de Líderes que facilitem a
vinda dos nossos projetos a Plenário e que, nas comissões temáticas,
possibilitem com maior vantagem os nossos projetos. Efetivamente,
posso dizer que nós, Deputados, temos o "animus" legislativo.

Fui Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira nos
primeiros dois anos. Realizamos centenas de reuniões, fazendo o que
é uma das obrigações constitucionais em nome da Casa, que é
fiscalizar o Poder Executivo. Infelizmente, muitas vezes, isso não é
ressaltado nos trabalhos desta Casa.

Faço um apelo à assessoria da Casa - estou vendo ali o "Dudu", que
sempre nos atende com o maior carinho, com a maior presteza: que
coloquem nossos projetos em pauta, para mostrarmos que, muito
antes de nos serem desfechadas tantas críticas, entre os 32 projetos
de minha autoria, alguns foram apresentados há mais de um ano e
estão tramitando na Casa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, declaro que votei
"sim" pela aprovação do último projeto. Parabenizo o Deputado Paulo
Piau por suas palavras. Esta Casa precisa expor os fatos com
transparência, o que os veículos de comunicação não se interessaram
em fazer.

Cumprimento o Deputado Márcio Cunha por seu pronunciamento.
Também este Deputado tem cerca de oito ou nove projetos em
condições de irem a Plenário para serem votados em 1° turno. Há
ainda em andamento outros projetos de lei e emendas à Constituição.
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Gostaria que V. Exa. colocasse em pauta os projetos dos
Deputados, prestigiando os genuínos legisladores estaduais.
Entendemos que são inúmeros os debates, audiências públicas e
CPIs, dos quais são extraídos projetos de lei de grande interesse para
a sociedade mineira. Os Deputados ficam votando vários projetos,
menos os de interesse da sociedade. E necessário que o Presidente
tenha atenção especial, pinçando um projeto de cada Deputado,
formatando uma pauta para prestigiar nosso trabalho. As vezes, um
projeto leva um ou dois anos para tramitar. Solicito também que
agilize os requerimentos votados em comissão. Nosso trabalho
continua sendo prejudicado pela tramitação burocrática. Esses
requerimentos complementam nosso dever de fiscalizar o Poder
Executivo. Quero formular esse pedido para que V. Exa. tente acabar
com essa máquina burocrática emperrada que temos dentro da Casa
e faça com que esses requerimentos tramitem o mais rápido possível.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Inicialmente, em meu nome e no
de todos os pares, quero parabenizar o nosso Vice-Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e o Deputado Ambrósio Pinto, que
fazem aniversário hoje. Sr. Presidente, votei favoravelmente ao
Projeto de Lei n° 1.421, do Governador do Estado. Realmente, a
grande polêmica que temos é quanto ao assentamento das terras do
Estado. Em boa hora, por meio de nosso Governador, que tem visão
futurista, séria, de homem determinado para com a agricultura e para
com o homem do campo, fez com que a reforma agrária no Estado
saísse na frente mais uma vez.

A criação desse Instituto será a amostragem para a distribuição e a
equivalência de todos aqueles que precisam utilizar-se de um pedaço
de chão.

Também ouvi com muita atenção a fala do ilustre Deputado Paulo
Piau. Quero registrar que temos a satisfação e o orgulho de ter V.
Exa. nesta Casa dos mineiros. Como profundo conhecedor das leis,
constitucional ista que é, parlamentar respeitoso, V. Exa., com pulso
firme, pôde resgatar, acima de tudo, a credibilidade do Legislativo e o
sentimento de todo o povo mineiro. Quero cumprimentá-lo por sua
conduta séria, correta, determinada, com que tem dirigido os destinos
desta Casa. O Legislativo de Minas, pela nossa estrutura, pelos
nossos parlamentares, pela honorabilidade de cada um, pela vontade
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de trabalho e, acima de tudo, pela honradez de cada Deputado, é o
grande exemplo dos Legislativos para o Brasil. Temos de fazer com
que este Legislativo seja, antes de mais nada, respeitado. E V. Exa.
tem se portado de maneira intransigente na defesa dos legítimos
interesses do povo mineiro. Quero deixar bem claro que estamos
acompanhando firmemente as suas decisões em prol do Legislativo e
para o bom desenvolvimento dos nossos trabalhos.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, fazendo jus
às palavras do Deputado Márcio Cunha, votamos favoravelmente a
este projeto. Vários projetos de minha autoria também estão prontos
para virem ao Plenário, como o da sinalização dos radares em Minas
Gerais. Ninguém está agüentando esse abuso, essa fábrica de
multas, como já foi dito pelo Deputado Alberto Bejani.

As máquinas "off line" também estão ai funcionando sem que o
Governo arrecade nada, uma verdadeira balbúrdia. Minas Gerais foi
invadida por pessoas de outros Estados.

Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pela sua conduta, pelo trabalho
que vem desenvolvendo frente a esta Casa. Quanto à questão de
salários, sou testemunha de que, desde o primeiro momento, V. Exa.
atendeu ao anseio da população, mostrou o que queria, deu
transparência a esta Casa.

Mas a imprensa vem tratando o assunto sem distinguir o que é a
remuneração. Disse ao Procurador-Geral que deveria mostrar isso à
população, mas respondeu-me que tentou fazê-lo, mas que,
infelizmente, a coisa estava sendo entendida de outra forma. Assim,
gostaria de parabenizar V. Exa. por sua conduta e seu trabalho.
Sabemos que toda a carga pesada e negativa está caindo sobre as
costas de V. Exa., que é o guarda-chuva, as costas largas dos 77
Deputados desta Casa.

Aproveito para lembrar que o problema habitacional de Belo
Horizonte poderia ter sido resolvido há 15 anos, quando foram dadas
nada mais nada menos que 54 mil casas, pelo então Ministro Aníbal
Teixeira, em Vila Pinho, Confisco e em outras localidades desta
Capital. Se em vez de serem dadas tivessem sido vendidas a 5% ou
10% do salário mínimo, isso teria virado uma bola de neve, e não
estaríamos com o débito habitacional que hoje temos em nossa
Capital. Entendo que o problema habitacional deve ser estudado com
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urgência, mas que ninguém precisa ganhar nada; todos têm de ter
condição de construir a sua casa, a sua habitação. Sem dúvida, o
Governo deve fazer a sua parte; não dando, mas ajudando em um
financiamento que o cidadão assalariado consiga pagar - em vez de
pagar R$50,00 ou R$100,00 de aluguel, construiria a sua casa,
pagando prestação nesse valor, com a ajuda dos Governos Federal,
Estadual e Municipal. Repito que há 15 anos foram dadas 54 mil
casas em Belo Horizonte - se tivessem sido vendidas a 10% do salário
mínimo em vez de terem sido dadas, com certeza teríamos mais
moradias na região metropolitana e em todo o Estado, pois isso teria
virado uma bola de neve. E repito, ainda, que ninguém precisa ganhar
nada; todos têm de ter condição de adquirir suas residências tão
sonhadas - tanto é assim que todos os que vão ao "Show do Milhão",
do Sílvio Santos, estão com o intuito de ganhar uma casa, já que hoje,
no Brasil, infelizmente nem todos têm condição para isso.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa., fazendo coro com o Deputado
Márcio Cunha, pedindo ainda que a Casa continue explicando à
população a realidade do que se passa aqui dentro. Quando criamos
• TV do Legislativo, há 5 anos, foi exatamente para dar transparência
• esta Casa; foi para que tivéssemos um canal ao vivo e em cores,
pelo qual o telespectador pudesse ficar sabendo de tudo o que aqui
acontece. Basta fiscalizar mais, orientar mais, criticar mais e dar suas
sugestões. Participe mais do mandato de seu Deputado - temos de
fazer esse apelo a todos os eleitores, pois muitos não se lembram em
quem votaram há 4 ou 3 anos. Se há falhas, existem em todos os
sentidos, e o eleitor tem de fiscalizar o Deputado durante todo o
mandato, porque não pode trabalhar apenas em época de eleição.
Obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária
de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-
se a reunião.

ATA DA ffia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro de
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dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Elbe Brandão, Durval Angelo, Adelmo Carneiro Leão,
Bené Guedes, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo Gonçalves,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Aílton Vilela, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo, Dalmo
Ribeiro Silva, Eduardo Brandão, João Leite, José Braga e Rogério
Correia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson
Rezende, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a
obter esclarecimentos sobre a situação dos servidores do IPSEMG e
apreciar a matéria constante na pauta. Em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Secretário da
Casa Civil, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.461/2001 da Promotora Ana Letícia Martins de Souza, em resposta
ao Requerimento n° 2.471/2001, desta Comissão; ofício do Instituto
Superior de Filosofia Berthier - IFIBE -, solicitando que esta comissão
responda ao questionário enviado, para fins estatísticos. Passa-se à
i a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos
1.185/2000 na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1,
apresentada pelo relator (Deputado Marcelo Gonçalves); 1'273/2000
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Durval Angelo); e
pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.370/2001 na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado pela relatora (Deputada Elbe
Brandão), e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça O Projeto de Lei n° 1.429/2001 é retirado de
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Adelrno Carneiro
Leão, aprovado pela Comissão. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Elbe Brandão e Edson Rezende, em
que solicitam seja articulada a participação desta Comissão na
caminhada pela paz, no próximo dia 12 de outubro, no aglomerado
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Santa Lúcia, nesta Capital; Elbe Brandão, em que solicita seja
enviado ofício ao Secretário da Segurança Pública pedindo proteção
de vida para o Sr. Ricardo Figueiredo, residente no Município de São
Francisco; Marcelo Gonçalves, com emenda da Deputada Elbe
Brandão, em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão para ouvir o representante do Ministério Público Estadual
sobre o processo de apuração de supostas irregularidades no
IPSEMG; Edson Rezende, em que solicita seja agendada audiência
pública para discutir o Projeto de Lei Complementar n° 44/2001;
Dalmo Ribeiro Silva, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pelo
Deputado Durval Angelo, em que solicita seja encaminhado ofício à
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, reiterando solicitação
contida no Ofício 780/2001/DLE. A Presidência transforma esta parte
da reunião em reunião especial, com a finalidade de se ouvirem
convidados a respeito da situação do IPSEMG. Registra-se a
presença dos Srs. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do IPSEMG;
Andréa Myrrha Guimarães, Presidente do Sindicato dos Servidores do
IPSEMG; e Antonieta de Castro, Diretora Administrativa do Sindicato
do IPSEMG, os quais são convidados a tomar assento à Mesa. O
Presidente tece, inicialmente, suas considerações, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem à reunião. Logo após, concede
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Angelo -

Doutor Viana - Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO PREÇO DO LEITE
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de outubro

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Luiz Fernando Faria, Antônio
Andrade, Cristiano Canêdo, Kemil Kumaira e Márcio Kangussu,
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também
os Deputados Bilac Pinto, Jorge Eduardo de Oliveira e Bené Guedes.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente dá ciência do recebimento da
seguinte correspondência: Ofício n° 62/2001, da Câmara Municipal de
Lagamar; e ofício do Sindicato dos Produtores Rurais de Jequitibá. Na
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Deputado Márcio Kangussu apresenta quatro requerimentos, em que
pede sejam solicitadas às empresas panificadoras de Belo Horizonte
as informações que menciona, relativas à comercialização do leite e
seus derivados; sejam solicitadas às redes de supermercados que
operam em Minas Gerais informações que menciona, relativas à
comercialização do leite e seus derivados; sejam solicitadas às
indústrias de produtos lácteos, entre as quais a Nestlé, a Parmalat, a
ltambé, a Vigor, a Danone e a Cotochés, as informações que
menciona relativas à comercialização do leite e seus derivados; seja
convidado o Prof. Sebastião César Cardoso Brandão, do
Departamento de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal
de Viçosa, para prestar informações perante esta CPI sobre a
possibilidade, da ocorrência de fraude caracterizada pela adição de
soro ao leite esterilizado. O Deputado Paulo Piau apresenta cinco
requerimentos, em que solicita seja promovida reunião desta
Comissão no Município de Viçosa, para ouvir os diversos segmentos
da cadeia produtiva de leite na região; seja ouvido um representante
da Secretaria da Fazenda, com o intuito de se discutir a questão
tributária na cadeia produtiva do leite, comparando a situação de
Minas Gerais com a de outros Estados da Federação; seja intimado
um representante da Danone para prestar depoimento perante esta
Comissão, juntamente com as pessoas mencionadas em
requerimento aprovado nesta Comissão, em 11/9/2001; seja ouvido
nesta Comissão um especialista na área de tributação, a ser indicado
pela FAEMG, para discorrer sobre a questão da "triangulação" na
importação de leite para o Brasil e para Minas Gerais; e seja ouvido
nesta Comissão o Presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios e
Produtos Derivados no Estado de Minas Gerais - SILEMG. O
Deputado Cristiano Canêdo apresenta dois requerimentos, em que
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solicita seja convidado a prestar informações à Comissão o Sr.
Almir José Meireles, Presidente da Associação Brasileira de Leite
Longa Vida - ABLV -; seja convidada a prestar esclarecimentos a esta
Comissão a Sra. Lytha Spíndola, Secretária de Comércio Exterior, a
respeito da quantidade, da procedência e dos termos de anuência
técnica do leite importado pelo Brasil nos últimos dois anos. O
Deputado Antônio Andrade apresenta dois requerimentos, em que
pede sejam solicitadas à Secretaria da Fazenda informações relativas
ao volume de leite em pó estocado pelas empresas no Estado, no l
semestre deste ano; e seja promovida reunião desta Comissão no
Município de Paracatu, com o intuito de ouvir produtores,
cooperativas, indústrias e o comércio varejista da região Noroeste do
Estado. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta
requerimento em que solicita seja realizada reunião desta Comissão
no Município de Machado, com a finalidade de ouvir os produtores de
leite, cooperativas, indústrias e o comércio varejista da região Sul do
Estado. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Presidente informa que a finalidade da
reunião é ouvir os Srs. José Batista de Oliveira, Presidente da
Associação Mineira de Indústrias de Panificação; Cana Maiagoli,
proprietária da Padaria Aroma & Delicately; Moisés Viana, proprietário
da Padaria Pão na Hora; Cristiano Duarte de Moura, proprietário da
Padaria Morini; e Luis Carlos Chavier Carneiro, proprietário da
Padaria Mangabeiras Alimentícia. O Presidente registra o não-
comparecimento dos Srs. Pedro Santiago, proprietário da Padaria
Vianney; e Agnaldo Lopes, proprietário da Padaria Pão & Cia.
Diamond Mali. Os depoentes, após se qualificarem, fazem suas
considerações iniciais e, em seguida, respondem às perguntas
formuladas pelos Deputados Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu,
Cristiano Canêdo, Paulo Piau, Antônio Andrade e João Batista de
Oliveira. Os Deputados Bené Guedes e Jorge Eduardo de Oliveira
também fazem suas considerações. O Presidente registra o
comparecimento de comitiva do Município de Paracatu, com a
presença do Presidente da Câmara Municipal e do Diretor da
Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu; registra também a
presença do Sr. Pedro Chagas, Prefeito de Santo Hipólito. O
Presidente esclarece que o inteiro teor desta reunião consta nas notas

rs



254
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 3 de
outubro, às 15 horas, no Plenarinho IV, com a presença dos
integrantes da Comitiva da União de Parlamentares do MERCOSUL,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Cristiano Canêdo - Kemil

Kumaira - Márcio Kangussu - GO Pereira.	-
ATA DA 6 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COM ISSAO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Às dez horas e quinze minutos do dia três de outubro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau,
Antônio Carlos Andrada, Daimo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro,
membros da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Pinto
Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Por solicitação do Presidente, o Deputado João
Pinto Ribeiro lê ofício do Vereador Aloísio Carlos de Lima, Presidente
da Câmara Municipal de Barroso, encaminhando moção de apoio ao
ensino superior público gratuito e de qualidade, especificamente, aos
docentes e servidores da Fundação de Ensino Superior de São João
dei-Rei. Dando seqüência, o Presidente informa que, no dia
27/9/2001, avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.696/2001 e
designou o Deputado José Henrique para relatar o Projeto de Lei n°
1.698/2001; e, no dia 10/10/2001, designou o Deputado João Pinto
Ribeiro para relatar, no 20 turno, o Projeto de Lei n.° 1.351/2001.
Esgotada a matéria destinada à ia Parte da Reunião, o Presidente
passa à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei
n os 1.651/2001 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.671 (relator:
Deputado João Pinto Ribeiro); 1.675 (relator: Deputado José
Henrique) e 1.699/2001 (relator: Deputado Paulo Piau). A seguir, são
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submetidos à votação e aprovados os Requerimentos n°5 2.575,
2.585, 2.603 e 2.60512001. O Presidente passa à 3 a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. São submetidos à votação e aprovados requerimentos dos
Deputados Dairno Ribeiro Silva, solicitando reunião para debater a
implementação da política de Educação Infantil no Estado, e Antônio
Carlos Andrada, solicitando sejam encaminhadas sugestões ao
Conselho Estadual de Educação para que atue em caráter
suplementar e emergencial de forma a facilitar a habilitação de
professores de nível superior. O Presidente deixa de submeter à
apreciação requerimento da Deputada Maria José Haueisen
solicitando reunião conjunta desta Comissão com as Comissões de
Constituição e Justiça e de Administração Pública, para debater a
situação jurídica dos designados da educação. O requerimento foi
declarado prejudicado, tendo em vista a realização de audiência
pública ocorrida em agosto, no Plenário, e as audiências públicas que
estão ocorrendo pelo Estado, inclusive em Teófilo Otôni, para tratar do
assunto. Finalmente, são submetidos à discussão e votação e são
aprovadas as redações finais dos Projetas de Lei n- os 1.590, 1.627.
1.643 e 1.64412001. 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.

São João dei-Rei, 5 de outubro de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 189a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 9/10/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Antônio Andrade; aprovação - Questões de ordem -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.262/2000; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da
Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Doutor
Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Giycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmoio Aloise -
Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a lista

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

i a Parte
Ata
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- O Deputado Bené Guedes, 20-Secretário 'ad hoc", procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2a Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio

Andrade, em que solicita a inversão da pauta da presente reunião, de
forma que o Projeto de Lei n° 1.239/2000 seja apreciado em último
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, aproveitando

a presença do nosso Presidente Deputado Antônio Júlio em Plenário,
gostaria de levantar a seguinte questão de ordem:

O nosso Regimento Interno atribui ao Presidente a elaboração da
ordem do dia, da nossa pauta. Todos nós sabemos que a Constituição
determina o esforço para que haja harmonia entre os Poderes. Mas
este é um Poder independente do Executivo, representa o povo e é
um Poder colegiado.

Sabemos que o Governo não tem interesse na aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 63, apresentada pela
Deputada Elbe Brandão, que procura efetivar os servidores do Estado
designados, principalmente na área da educação. São mais de 100
mil designados que estão vivendo uma grande expectativa na
aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Por isso quero
saber da Presidência quando será colocada em pauta para apreciação
pelo Plenário, em l o turno, a proposta de emenda à Constituição, que
já está pronta.

Todos os dias, todos os Deputados desta Casa recebem apelos dos
servidores do Estado que estão na condição de designados, na
expectativa da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição.

Gostaria de saber da Presidência em que dia apreciaremos em
Plenário a Proposta de Emenda à Constituição n° 63, tão importante e
que afeta a vida de tantos mineiros.

O Sr. Presidente - Este Deputado que no momento exerce a
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Presidência concorda com V. Exa. e vai levar a sua preocupação,
que também é nossa, ao Presidente e à Mesa, para que tomemos, o
quanto antes, medida para atender a V. Exa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, a minha questão
de ordem trata do mesmo assunto colocado pelo Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Uma vez que V. Exa. lhe respondeu, fica o nosso
apelo ao Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Antônio
Júlio, que V. Exa. representa neste momento, para que possamos, o
mais rápido possível, votar a Proposta de Emenda à Constituição n°
63, da Deputada Elbe Brandão.

O Sr. Presidente - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
1.26212000, do Deputado Chico Rafael, que altera o art. 8 0 da Lei n°
11.396, de 6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708,
de 1997, e dá outras providências. A Comissão de Constituição e
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As Comissões de
Turismo e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados. Não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna sem efeito a votação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 72 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas do dia dezoito de setembro de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Luiz Menezes e João Leite, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente distribui os Projetos
de Lei nos 1.687 e 1.70112001 ao Deputado Luiz Menezes; o Projeto
de Lei n° 1.693/2001, ao Deputado João Leite; e os Projetos de Lei
nos 1.694 e 1.695/2001, ao Deputado Bené Guedes. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado João Leite emite parecer pela aprovação,
no 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.449/2001 com as Emendas n os 1 a
4, da Comissão de Administração Pública. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva solicita vista da matéria. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e votação de proposições sujeitas à deliberação
conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e
votação, em turno único, os Projetos de Lei n os 1.261/2001 (relator:
Deputado João Leite); 1.560 e 1.646/2001 (relator: Deputado Bené
Guedes), que são aprovados. A seguir, submete a votação o
Requerimento n° 2.51512001, que é aprovado. Passa-se à Y Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao
Deputado João Leite e apresenta dois requerimentos, em que solicita
seja realizada audiência pública para debater o tema "Campanha
Nacional de Valorização da Residência Médica"; e seja realizada
audiência para debater a importância do artesanato em nosso Estado.
O Deputado João Leite submete a votação, cada um por sua vez, os
requerimentos, que são aprovados. Reassumindo a Presidência, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva procede à leitura de requerimentos do
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater o impacto em Minas Gerais da greve dos
servidores públicos federais da Previdência e da educação; e dos
Deputados Doutor Viana e Bené Guedes, em que solicitam a
realização de audiência pública para tratar da paralisação, no Estado,
dos serviços de atendimento à saúde e concessão de benefícios
previdenciários. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. A seguir, o Presidente submete a
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discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 1.542, 1.555, 1.564, 1.559, 1.567, 1.568, 1.571, 1.572,
1.576, 1.582, 1.602 e 1.606/2001, que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de setembro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite - Bené Guedes.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MÁQUINAS OFF-LINE
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de

setembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Luiz Fernando Faria, Cabo Morais e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Fernando
Faria, 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 tratar de assuntos
pertinentes à Comissão. O Deputado Cabo Morais pede a palavra e
apresenta requerimento solicitando seja realizada visita a empresas
que fabricam máquinas "off-line" nos Municípios de São Paulo, SP,
Curitiba, PR, e Florianópolis, SC, bem como à Assembléia Legislativa
do Estado do Paraná. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. 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, 9 de outubro de 2001.
Alencar da Silveira Júnior, Presidente - Cabo Morais - Márcio

Kangussu - José Henrique.	 -
ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Batista de Oliveira, Kemil Kumaira e Dimas Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e passa à leitura da correspondência, que consta
de ofícios do Superintendente do ITER-MG e do Sr. Rafael Guerra,
Deputado Federal, publicados no "Diário do Legislativo" de 15/9/2001;
dos Secretários da Fazenda e da Casa Civil e do Secretário de
Agricultura Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário,
publicados no "Diário do Legislativo" de 22/9/2001. Em seguida,
redistribui o Projeto de Resolução n° 1.538/2001, no 2° turno, ao
Deputado Dimas Rodrigues, e o Projeto de Lei n° 1.570/2001, no 1°
turno, ao Deputado Kemil Kumaira. Encerrada a P Parte da reunião, a
Presidência passa à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Dimas Rodrigues emite parecer
pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.538/2001 no 2 0 turno.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Kemil Kumaira emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.570/2001 no 1° turno. Colocado em discussão e votação, é
aprovado o parecer. Passando à 2 Fase da Ordem do Dia, o
Presidente submete a votação o Requerimento n° 2.52612001, do
Deputado Sebastião Costa, que é aprovado. O Deputado João Batista
de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Kemil Kumaira. Este
coloca em votação, cada um por sua vez, os Requerimentos nos
2.516, 2.525 e 2.530/2001, do Deputado João Batista de Oliveira, que
são aprovados. São aprovados também requerimentos dos Deputados
Dimas Rodrigues, em que solicita seja discutido com as autoridades
que menciona o endividamento dos produtores rurais do Norte de
Minas e do vale do Jequitinhonha; e do Deputado Paulo Piau, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir propostas que
visem ao desenvolvimento sustentado, tendo como foco o produtor de
água e instituindo o movimento Minas em Favor do Produtor de Agua.
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, 28 de setembro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Jorge Eduardo

de Oliveira.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de

setembro de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Bené Guedes e João Leite, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposição da Comissão e, em seguida, transfere a Presidência ao
Deputado Bené Guedes para apresentar requerimento de sua autoria
no qual solicita seja realizada audiência pública para discutir a
paralisação dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva procede à leitura de
requerimentos de autoria do Deputado Rogério Correia em que solicita
seja realizada audiência pública da Comissão para dar
prosseguimento ao debate sobre a massa falida da UNISA; e de
autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão solicitando que a
Comissão se junte à Comissão de Direitos Humanos, para
aprofundarem a discussão da situação dos trabalhadores da Mina de
Morro Velho portadores de silicose. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - João Leite.

ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As dez horas do dia dois de outubro de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz
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Menezes e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, 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 da pauta e a ouvir os Srs. Hermélio
Soares Campos, Presidente da Federação dos Aposentados e
Pensionistas em Minas Gerais, e Afonso Ligório de Faria,
Superintendente do INSS-MG, que irão debater a reivindicação de
correção dos proventos dos aposentados. A seguir, o Presidente
procede à leitura de correspondência dos Srs. José Soter Figueroa
Neto, Presidente do COGEMAS-MG, e Camilo Lelis da Cunha,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Varejista e
Atacadista de Contagem -SI NTRACC-, publicadas, respectivamente,
nas edições do "Diário do Legislativo" do dia 15/9/200 1  e 29/9/2001.
Em seguida, informa que avocou a si a relatoria do Projeto de Lei n°
1.478/2001 e que redistribuiu o Projeto de Lei n° 1.46012001 ao
Deputado Adelino de Carvalho. Informa, ainda, que o Projeto de Lei n°
1.658/2001 foi convertido em diligência ao autor. Ato contínuo,
designa os Deputados a seguir citados para relatarem as seguintes
matérias: Projetos de Lei nos 1.619 e 1.715/2001 (Deputado João
Leite); 1.691 e 1.72212001 (Deputado Bené Guedes); e 1.697 e
1.719/2001 (Deputado Luiz Menezes). Na seqüência dos trabalhos, a
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação das Proposições sujeitas à deliberação conclusiva da
Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em turno
único, os Projetos de Lei nos 1.625, 1.640, 1.652, 1.662 e 1.670/2001
(relator: Deputado Luiz Menezes); 1.633, 1.661/2001 (relator:
Deputado João Leite ); 1.630, 1.645, 1.668 e 1.638/2001 (relator:
Deputado Bené Guedes), o último com a Emenda n° 1, que são
aprovados. Nesse momento, o Presidente transfere a Presidência ao
Deputado João Leite, para que se possa votar matéria de sua autoria.
O Deputado João Leite submete a discussão e votação, em turno
único, o Projeto de Lei n° 1.632/2001 (relator: Deputado Bené
Guedes), que é aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem do dia, com
a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento em que solicita seja
enviado aos Deputados Federais mineiros apelo para que promovam
efetivas ações em favor dos aposentados e sejam enviadas ao Exmo.
Sr. Ministro da Previdência Social as notas taquigráficas e a fita da
reunião. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva submete
a discussão e votação os pareceres de redação final dos Projetos de
Lei n°s 1.579, 1.580, 1.586, 1.605, 1.616 e 1.620/2001, que são
aprovados. Nesse momento, o Presidente registra a presença do
Deputado Chico Rafael. A Presidência transforma essa parte da
reunião em especial, com a finalidade de se ouvirem os convidados a
respeito da reivindicação de correção dos proventos dos aposentados.
O Presidente, autor do requerimento que suscitou a reunião, tece suas
considerações iniciais e, em seguida, concede a palavra aos
convidados. Passa-se à fase de debates com a participação dos
convidados e dos Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - João Leite - Bené

Guedes.
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas do dia dois de outubro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Luiz Menezes, Bené Guedes e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado João Leite, 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 ouvir o General Carlos Patrício de
Freitas Pereira, Secretário de Estado da Saúde, representado pelo
Sra. Jandira Maciel - Coordenadora da área de Saúde do Trabalhador
da Secretaria da Saúde; e os Srs. Ricardo da Cruz Lage, Presidente
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da Associação dos Médicos Residentes da FHEMIG; Roberto
Marini Ladeira, Conselheiro do Conselho Regional de Medicina de
Minas Gerais - CRMMG; Otaviano Correa da Veiga Lima, Assessor da
Diretoria de Ensino e Pesquisa - Pós Graduação da FHEMIG, e
Aluísio Pimenta, Presidente do Instituto Teotônio Vilela, que irão
discutir a Campanha Nacional de Valorização da Residência Médica.
Nesse momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a
Presidência ao Deputado João Leite e apresenta requerimento em
que solicita seja ouvido também na reunião o Sr. Guilherme Campos,
representante da Federação Nacional dos Médicos na Comissão
Estadual de Residência Médica. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do requerimento que suscitou a reunião tece suas
considerações iniciais. Em seguida, concede a palavra aos
expositores, que passam a abordar o tema em tela. Nesse momento,
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva transfere a Presidência ao Deputado
João Leite e retira-se do recinto. Passa-se á fase de debates, com a
participação dos convidados, do Deputado João Leite e do público
presente, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - João Leite - Luiz Menezes - Bené

Guedes.
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio,
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
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constante na pauta e debater com os convidados a implementação
da Lei n° 13.270, de 27/7/99, que dispõe sobre a execução do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Estado
de Minas Gerais - PASEP - e dá outras providências. Informa, ainda, o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Djalmir da
Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de Apoio Rural e
Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, e Carmem Lúcia Miranda
Silveira, Coordenadora Geral de Convênios do Ministério da Saúde,
publicados no "Diário Legislativo" de 27109/2001. A seguir, o
Presidente informa, ainda, do recebimento das seguintes proposições,
bem como os relatores a que foram distribuídas: Projetos de Lei nos
1.596 e 1.591/2001 (Deputado Luiz Fernando Faria); Projeto de Lei n°
1.588/2001 (Deputado Ivair Nogueira); Projeto de Lei n° 1.512/2001
(Deputado Mauro Lobo); Projeto de Lei n° 1.570/2001 (Deputado
Dilzon Meio); e Projeto de Lei n° 1.621/2001 (Deputado Rogério
Correia). Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, são
aprovados, os pareceres pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de
Lei nos 642/99 na forma proposta (relator: Deputado Dilzon Meio) e
1.213/2000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Luiz Fernando Faria). Atendendo a
requerimentos do Deputado Rogério Correia, aprovados pela
Comissão, o Projeto de Lei n° 323/99 é convertido em diligência à
COHAB, e o Projeto de Lei n° 1.422/2001 é retirado de pauta. O
Projeto de Lei n° 694/99 deixou de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Rogério
Correia, O parecer do relator, Deputado Dilzon Meio, que conclui pela
aprovação no l o turno, do Projeto de Lei n° 1.585/2001 na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, tem sua
discussão adiada em virtude de pedido de vista do Deputado Luiz
Fernando Faria, deferido pela Presidência. Passa-se a 7 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam apreciação do Plenário da Assembléia.
Após votação, é aprovado, em turno único, o Requerimento n°
2.618/2001. Passa-se a 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, são aprovados requerimentos do Deputado Rêmolo Aloise
(2), um convidando o Presidente e a Diretora da Empresa Cervejaria
Cintra de Mojimirim, SP, o proprietário da Empresa São Matheus, do
Estado do Espírito Santo, o Sr. Flávio Favale e a Empresa Beira-Mar,
do município de Contagem, para prestarem esclarecimentos sobre
denúncia apresentada pelo Deputado Durval Angelo no Plenário desta
Casa, sobre sonegação fiscal praticada nos Estados envolvidos; e o
outro solicitando informações ao BDMG sobre os contratos realizados
com as empresas que se encontram em fase de execução; do
Deputado Bené Guedes solicitando do Presidente do BDMG,
obedecendo as normas internas do Banco Central do Brasil, maior
flexibilidade na renegociação com mutuários inadimplentes; e do
Deputado Rogério Correia convidando o Sr. Guaraci Marques do
SINDALEMG, para participar da reunião que debaterá o PASEP-MG.
A Presidência regista a presença dos Srs. Luciano Fialho, Procurador
do Estado, representado a Sra. Carmem Lúcia Antunes Rocha,
Procuradora-Geral do Estado, e Renato Barros, Diretor da
Coordenção Sindical de Minas Gerais, e informa que não houve o
debate previsto na reunião devido à ausência dos Secretários ou de
representantes da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral. 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 outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.753/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Luiz de Menezes, o Projeto de Lei n°

1.753/01 objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Congadas de Itabira, com sede no Município de Itabira.

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 13/09/2001, vem o
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projeto a esta Comissão para ser examinado preliminarmente, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 10 da Lei n° 12.972, de 2717198, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pública, deve ser pessoa jurídica,
ter em sua diretoria pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício
de suas funções e estar em funcionamento há mais de dois anos.

Observando a documentação juntada aos autos, constatamos que a
referida Associação preenche os requisitos legais, tornando-se, pois,
habilitada ao título declaratório proposto.

Entretanto, cabe-nos apresentar emenda ao projeto com o propósito
de acrescentar a sede da entidade.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.753/2001, com
a Emenda n° 1 a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Congadas de Itabira, com sede no Município de Itabira.".
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano

Batista - Sávio Souza Cruz - Ambrósio Pinto.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.765/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Espírita
(Jniversalista Dr. Ismael - ASSEUNI -, com sede no Município do
Serro.

Publicada em 15/9/2001, a matéria vem a esta Comissão para ser
examinada preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, constituída e em funcionamento há mais de
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dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por
pessoas idôneas e que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Constatamos, pois, que ela atende aos requisitos constantes da Lei
n° 12.972, de 27/7/98, que disciplina o processo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.765/2001 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

Souza Cruz - Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.569/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei n°
1.569/2001 visa a estabelecer normas de segurança pública para os
condutores de motocicletas e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/6/2001, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
pareceres, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no exercício da
competência que lhe foi deferida pelo art. 102, li I, do Regimento.

Fundamentação
O projeto em exame visa a obrigar os condutores e passageiros de

motocicletas e veículos ciclomotores a ter inscrita no capacete a placa
do veículo registrada no RENAVAM, com o intuito de identificá-los.

Em primeiro lugar, ressalte-se que a matéria é de competência
legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI do art. 22 da
Constituição da República, "in verbis":

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - trânsito e transporte;".
A competência privativa significa que apenas a União pode legislar

sobre aquela matéria, salvo se delegar tal competência aos Estados
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por meio de lei complementar, conforme dispõe o parágrafo único
do artigo em epígrafe.

No exercício de sua competência privativa, a União promulgou o
Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal n° 9.503, de 1997,
estabelecendo, em seus arts. 54 e 55, incisos 1, II e III, as normas para
circulação de motocicletas, motonetas e ciclomotores nas vias.

E, todavia, matéria reservada ao Conselho Nacional de Trânsito -
CONTRAN - dispor sobre as características dos veículos, suas
especificações básicas, a configuração e as condições essenciais
para registro, licenciamento e circulação, conforme o art. 97 da
referida lei.

Ademais, o ai. 115 da Seção III, sob o título "Da Identificação do
Veículo", da mesma lei estabelece que os veículos de duas e três
rodas serão identificados externamente por meio de placa traseira,
sendo esta lacrada em sua estrutura, observadas as especificações e
os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

Não resta dúvida de que apenas a União possui competência para
dispor sobre a matéria, e o Conselho de Trânsito, para regulamentá-
la, o que significa que a proposta invade competência de outra
entidade federada.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucional idade

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.569/2001.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ambrósio

Pinto - Ermano Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.728/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Júnior,
autoriza o Estado de Minas Gerais a reduzir a alíquota do ICMS
incidente sobre a comercialização de animais silvestres exóticos
originários de criatórios devidamente legalizados.

Publicado em 6/9/2001, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.
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Fundamentação

O autor da proposta pretende, mediante redução do ICMS incidente
sobre a comercialização de animais silvestres exóticos, adotar uma
política de incentivo para a expansão dos criatórios legalizados no
Estado de Minas Gerais.

Conforme consta na justificação do projeto, a medida viria
proporcionar um incremento da atividade no território mineiro, com o
crescimento na arrecadação de tributos e a geração de novos postos
de trabalho.

Embora esteja constitucionalmente assegurada a perspectiva da
adoção de políticas de incentivo fiscal para o desenvolvimento de
setores da economia, a matéria extrapola a órbita de competência
desta Casa Legislativa, como veremos a seguir.

As isenções tributárias, os incentivos e os benefícios de natureza
fiscal são concedidos mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, nos termos do que dispõe a lei complementar, segundo
comando insculpido no art. 155, XII, "g", da Carta da República.
Quando da promulgação desta, em 1988, já havia sido editada a Lei
Complementar n°24, de 7/1/75, que dispõe sobre os convênios para a
concessão de isenções do ICMS e dá outras providências, a qual se
encontra vigente, em virtude do princípio da recepção, que faz parte
do ordenamento jurídico brasileiro.

Nos termos da lei mencionada, quaisquer incentivos ou favores
fiscais concedidos com base no ICMS, dos quais resulte eliminação
direta ou indireta do respectivo ônus, deverão ser conferidos nos
termos dos convênios celebrados no âmbito do CONFAZ e ratificados
pelos Estados.

Existe controvérsia jurídica acerca da redução de carga tributária
estabelecida mediante convênio entre os Estados, já praticamente
dirimida em face da posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal,
que, em reiteradas decisões, reconhece o CONFAZ como a única via
para que se estabeleça uma política de incentivo fiscal, com base no
ICMS, até mesmo para que se evite a denominada guerra fiscal, que
gera prejuízos para toda a sociedade.

Acresce-se aos argumentos anteriormente expendidos o fato de que
as alíquotas internas do imposto não poderão ser inferiores às
previstas para as operações interestaduais, ressalvada a deliberação
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em contrário dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito do
CONFAZ (art. 155, VI, da Constituição da República).

O Senado Federal, por seu turno, com base na competência que lhe
foi atribuída pelo art. 155, V, da Carta Federal, editou a Resolução n°
22, fixando em 12% a alíquota do ICMS nas operações e prestações
interestaduais, o que inviabiliza, de uma vez por todas, a proposta
parlamentar, que fixa em 7% o imposto incidente sobre a
comercialização de animais silvestres exóticos.

Além disso, a proposta desatende à previsão da Lei Complementar
n° 101, de 415/2000, que vincula a concessão ou ampliação de
incentivo ou benefício de natureza tributária à estimativa do impacto
orçamentário no exercício em que vai iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, devendo, ainda, o proponente demonstrar que a renúncia
foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que
houve o acompanhamento das medidas de compensação, de modo a
não comprometer a arrecadação do Estado.

Embora seja da competência desta Casa Legislativa estabelecer as
disposições relativas ao sistema tributário estadual, à arrecadação e à
distribuição de rendas, conforme preceito constante no art. 61, III, da
Constituição mineira, não vislumbramos a possibilidade de aprovação
do projeto, pelas razões anteriormente expendidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.728/2001.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Ambrósio

Pinto - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.750/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em análise
determina que o pagamento do 13 0 salário das servidoras públicas
efetivas da administração direta e indireta dos três Poderes do Estado
deverá ser antecipado para o sétimo mês de gestação.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/9/2001, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, "a", c/c o art.

188, do Regimento Interno analisar a matéria quanto à juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame obriga a administração direta e indireta dos

três Poderes do Estado a pagar o 13 0 salário das servidoras gestantes
quando estas completarem o sétimo mês de gestação, desde que
sejam efetivas.

Conforme a justificação do projeto, tal iniciativa visa a assegurar
maior renda às servidoras no período da gestação, devido aos
inúmeros gastos com médicos e com o enxoval do bebê.

O objetivo do projeto é meritório e encontra respaldo social.
Entretanto, temos de nos ater aos dispositivos constitucionais que
regem a matéria. Dessa forma, há, primeiramente, que se ressaltar
que o projeto, ao estabelecer tal obrigatoriedade para a administração
indireta, fere dispositivos constitucionais, como veremos a seguir.

A administração indireta do Estado é composta por autarquias,
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. As
duas primeiras entidades possuem natureza jurídica de direito público,
e o regime jurídico de seus servidores é o mesmo da administração
direta. Sendo assim, o Estado tem competência para dispor sobre o
direito de seus servidores. Já as empresas públicas e as sociedades
de economia mista, conforme dispõe o art. 173, §1 0 , da Constituição
Federal, "sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias".
Dessa forma, os servidores dessas empresas submetem-se ao
estabelecido pela legislação trabalhista, por meio da CLT, e a
competência para legislar sobre direito do trabalho é privativa da
União.

Com efeito, o Estado, ao pretender dispor sobre o pagamento do 130
salário para servidores de empresas públicas e sociedades de
economia mista, está usurpando competência reservada à União, por
força de dispositivo constitucional expresso. Dessa forma já se
manifestou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade n° 1.51 5/DF, ao deferir medida cautelar
suspendendo os efeitos de lei editada pelo Distrito Federal que
determinava o adiantamento da remuneração de férias a servidor da
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administração direta e indireta.

No que toca à administração direta, autarquias e fundações, como
dito anteriormente, o Estado, devido à sua autonomia, possui
competência para dispor sobre tal direito. Entretanto, o processo de
elaboração dessa matéria há de ser desfechado pelo Governador do
Estado, pelo que se infere da norma do art. 61, § 1°, da Constituição
da República, que reserva à iniciativa do Chefe do Poder Executivo as
leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos
órgãos da administração pública, regime jurídico de seus servidores e
fixação da remuneração de cargos da administração direta, autárquica
e fundacional. De igual modo dispõe a Constituição Estadual em seu
art. 66, III, alíneas "b", "c" e "e".

Ademais, o projeto desrespeita o art. 169 da Carta Federal, que
prevê que a concessão de qualquer vantagem ou o aumento da
remuneração de cargos, empregos e funções só poderão ser
efetivados se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes, assim como autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, ressalvadas, neste caso, as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.750/2001.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ambrósio

Pinto - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.261/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.261/2000, de autoria do Deputado Edson
Rezende, que declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam,
com sede no Município de Barbacena, 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

ri
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.261/2000

Declara de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam, com sede no
Município de Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Frederico Ozanam,

com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Geraldo

Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.560/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.560/2001, de autoria do Deputado Amilcar
Martins, que declara de utilidade pública a Sociedade do Santo
Rosário, 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 § 10 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° 1.560/2001
Declara de utilidade pública a Sociedade do Santo Rosário, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade do Santo

Rosário, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Amilcar

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.590/2001
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.590/2001, de autoria do Deputado Ivo José,

que declara de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos que Acolhem -
GEMA -, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°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° 1.590/2001
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos que Acolhem -

GEMA -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Espírita Mãos

que Acolhem - GEMA -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Márcio Cunha, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.627/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.627/2001, de autoria do Deputado Sávio Souza
Cruz, que declara de utilidade pública o Movimento Educart -
Educação e Esportes Sempre Juntos, 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 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.627/2001
Declara de utilidade pública o Movimento Educart - Educação e

Esporte Sempre Juntos, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento Educart

- Educação e Esporte Sempre Juntos, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Márcio Cunha, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.643/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.643/2001, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Orquestra de Câmara de Itaúna,
com sede no Município de ltaúna, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°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° 1.643/2001
Declara de utilidade pública a Orquestra de Câmara de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra de Câmara

de ltaúna, com sede no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Márcio Cunha, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.644/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.644/2001, de autoria do Deputado João Leite,
que declara de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, com
sede no Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma

rs



278

original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.644/2001
Declara de utilidade pública a Liga de Futsal de Varginha, com sede

no Município de Varginha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Liga de Futsal de

Varginha, com sede no Município de Varginha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Márcio Cunha, relator - Djalma

Diniz.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.646/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.646/2001, de autoria do Deputado José
Henrique, que declara de utilidade pública a Fundação de Assistência
ao Idoso Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAGF -

com sede no Município de Chalé, 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 N° 1.646/2001
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência ao Idoso

Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete - FAICCAGF -, com
sede no Município de Chalé.

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

Assistência ao Idoso Carente Cristiano Alexandre Garonci Fulanete -
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FAICCAGF -, com sede no Município de Chalé.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Amilcar

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.672/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.672/2001, de autoria da Deputada Elaine
Matozinhos, que declara de utilidade pública a Associação de
Mulheres Pioneiras da Grande 8H em Prol da Vida - ASSPEGA -
Pioneira, com sede em 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.672/2001
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres Pioneiras da

Grande BH em Prol da Vida - ASSPEGA - Pioneira, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Mulheres Pioneiras da Grande BH em Prol da Vida - ASSPEGA -
Pioneira, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Djalma Diniz, relator - Márcio

Cunha.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, ii DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 29P REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 9/10/2001
Presidência dos Deputados Olinto Godinho e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: ia Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.813
a 1.816/2001 - Requerimentos nos 2.659 a 2.670/2001 -
Requerimentos da Comissão Especial do BDMG(2), dos Deputados
Agostinho Silveira (2), Dalmo Ribeiro Silva, Adelino de Carvalho,
Marco Régis, João Paulo (6) e Dinis Pinheiro (3) e do Colégio de
Líderes - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado
Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública, de Saúde, de Fiscalização Financeira e de
Educação e dos Deputados Alvaro Antônio (2), Paulo Pettersen,
Edson Rezende, Wanderley Ávila (2), Gil Pereira, Carlos Pimenta,
Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Sebastião Costa, Arlen Santiago, João
Leite, Sebastião Navarro Vieira e Dalmo Ribeiro Silva - 2 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr.
Presidente - Comunicação da Presidência - Questão de ordem -
Leitura de Comunicações - Questão de ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Agostinho Silveira, Marco Régis, Dinis Pinheiro (3) e João Paulo (6);
deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.152/2000 e 1.510/2001;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Colégio
de Líderes e do Deputado Adelino de Carvalho; aprovação - 2 Fase:
Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento de votação, em l o turno, do Projeto de Lei n°
1.262/2000; renovação da votação do projeto; aprovação; verificação
de votação; inexistência de quórum para votação; anulação da
votação - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.160/2000;
discurso do Deputado Edson Rezende; questão de ordem; discurso do
Deputado Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; chamada para
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recomposição de quórum; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 1.279/2000; apresentação do Substitutivo n° 1 e das Emendas nos
1 e 2; encerramento da discussão; encaminhamento do substitutivo
com as emendas à Comissão de Fiscalização Financeira Discussão,
em l turno, do Projeto de Lei n° 1.550/2001; encerramento da
discussão - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei n os 321/99,
930 e 95412000; encerramento da discussão - Requerimento do
Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado Márcio
Cunha - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 1-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alvaro Antônio, 3 0- Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 1°-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Romário Dias, Presidente da Assembléia Legislativa de
Pernambuco, solicitando que esta Casa envie ao Congresso Nacional
mensagem de apoio às ações contra os maus parlamentares e
referente à necessidade de que as grandes questões nacionais voltem
a ser discutidas. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa do
Maranhão, solicitando o empenho desta Casa junto ao Congresso
Nacional com vistas a que fiquem assegurados às Assembléias
Legislativas os direitos inscritos no § 4 0 do art. 18 da Constituição
Federal. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Giovani Antônio Fonseca, Prefeito Municipal de Jaíba,
encaminhando cópias do decreto em que o município é declarado em
estado de calamidade pública e de outros documentos relacionados
ao fato. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Mauro Tadeu Teixeira, Prefeito Municipal de Varginha,
oferecendo o município para sediar audiência pública regional relativa
à política de preços do leite. (- A CPI do Preço de Leite.)

Do Sr. Sebastião Augusto Caires Martins, Secretário de
Administração da Prefeitura Municipal de Jaíba, encaminhando, por
determinação do Prefeito desse município, cópia do Decreto n°
166/2001. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. José Antônio dos Reis, Vice-Reitor da UEMG, no exercício da
Reitoria, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.128/2001, da Comissão de Educação.

Do Sr. Fábio Pereira da Silva, Presidente da Associação
Comunitária de Chonin de Cima, solicitando providências com vistas



283

ao asfaltamento de 126km da BR-451. (- À Comissão de
Transporte.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.813/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que menciona ao

Município de Rio Acima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Rio Acima parte do imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
com área de 21.600 ,00ffl2, com frente para a rodovia, hoje Rua Afonso
Pena, com extensão de 250,00m, pelo flanco direito ou lado de cima,
com uma rua sem nome, constituindo a divisa uma linha quebrada de
três elementos, ou seja, 63,00m, mais 42,00m atingindo o rio das
Velhas, pelo flanco esquerdo ou lado de baixo, com a Rua Tiradentes,
numa extensão de 91,00m, tendo no fundo o rio das Velhas, numa
extensão aproximada de 288,00m, no qual se acham construídos um
grupo escolar, de acabamento modesto, em estado regular, com o
pavimento térreo em bom estado de conservação e o porão em
estado regular, tendo o grupo escolar área de 820,00m 2 , e o cinema,
área de 1.580,00m 2. Fica excluída dessa doação a área onde está
localizado o grupo escolar, que ocupa 820,00m 2, ficando a parte a ser
doada ao município de 20.780,00m2. O imóvel está registrado sob o n°
9.055, no livro 3-1, a folhas 121 da Comarca de Rio Acima, conforme
certidão do Cartório de Registro de imóveis e notas da Comarca de
Nova Lima.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 setembro de 2001.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: Conforme exposição feita pelo Prefeito Municipal de

Rio Acima , no imóvel a ser doado, que pertence ao Estado, existe um
complexo denominado Centro Social Urbano, que vem sendo mantido
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e administrado pela Prefeitura há mais de quatro anos. Lá existem
campos de futebol, um teatro, que funciona precariamente e que está
sendo reformado com recursos da Prefeitura, e um prédio onde
funcionam as Secretarias de Meio Ambiente, Educação, Ação Social e
de Esportes e Turismo.

Pretende o município lhe seja doado o imóvel para ali continuar a
exercer as funções atuais, bem como expandir suas atividades, para o
benefício da população local.

Por tratar-se de medida relevante para o município, espero contar
com o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.814/2001
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Renascer do

Estado de Minas Gerais - ABREMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Beneficente Renascer do Estado de Minas Gerais, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2001.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em 1998, a Associação Beneficente Renascer

do Estado de Minas Gerais - ASBREMG -, é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, que vem cumprindo suas finalidades estatutárias e
sociais no que concerne às atividades assistenciais beneficentes e
filantrópicas- Sendo de inestimável valia as contribuições prestadas às
comunidades carentes que assiste, através de serviços sociais e
culturais, consideramos de extrema importância ser essa Associação
seja declarada de utilidade pública, pelo que contamos com o apoio
de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N°1.815/2001
Declara de utilidade pública a Obra Unida à Sociedade de São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Obra Unida à

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte
Nova.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 2001.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública a

Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Ponte Nova, a qual tem como finalidade estatutária a
prática da caridade cristã, pela assistência social e pela promoção
humana, na administração do Lar e Albergue São José da Sociedade
São Vicente de Paulo, no Município de Ponte Nova.

Trata-se de uma associação civil de natureza filantrópica, caritativa e
de assistência social, sem finalidade lucrativa, pelo que conto com o
indispensável apoio dos meus nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.816/2001
Declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de

Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Surdos

de Governador Valadares, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de outubro de 2001.
João Batista de Oliveira

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

REQUERIMENTOS
N° 2.659/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Pouso Alto pelo 1230 aniversário de sua emancipação
político-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.660/2001 do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Maternidade Odete Valadares pelos 15 anos de seu serviço de
aleitamento materno. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.661/2001, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
regulamentada a Lei n° 14.000 antes de se esgotar o prazo legal. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.66212001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de regozijo pelo
transcurso do Dia do Controlador de Tráfego Aéreo em 23e outubro.

N° 2.663/2001, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja
consignada nos anais da Casa manifestação de regozijo pelo
transcurso do Dia do Aviador, em 23 de outubro.

N° 2.66412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente da Câmara dos Deputados manifestação
de repúdio ao Relatório Final da CPI das Obras Inacabadas. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.665/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
sejam solicitadas ao Presidente do BDMG informações sobre os
contratos realizados por esse Banco com as empresas que se
encontram em fase de execução. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.666/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que
aplique maior flexibilidade à renegociação de dívidas de mutuários
inadimplentes.

N° 2.667/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
esclareça os motivos que o levaram a proibir a prestação de
assistência religiosa aos internos das unidades que menciona.
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N° 2.668/2001, da Comissão de Educação, solicitando seja

encaminhado ao Presidente do Conselho Estadual de Educação ofício
de autoria de Deputados que trata da habilitação de professores em
nível superior.

No 2.66912001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Delegado Federal do Ministério da Agricultura
e ao Presidente da FAPEMIG com vistas à destinação de verbas para
o 1 Simpósio Norte-Mineiro sobre a Cultura da Banana.

N° 2.670/2001, da Comissão de Política Agropecuária, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do IMA com vistas ao
desenvolvimento de um programa de erradicação de bananais
abandonados no Estado.

Da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja formulado apelo
ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à indicação de um técnico
e um Promotor para acompanhar os trabalhos dessa Comissão.

Da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente do BDMG com vistas à indicação de um representante
do órgão para acompanhar os trabalhos dessa Comissão.

Do Deputado Agostinho Silveira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à publicação de errata para corrigir
erro material verificado na publicação do valor da Taxa de
Fiscalização Judiciária referente às escrituras públicas sem valor
patrimonial, fixadas no Anexo II da Lei n° 13.438, de 1999. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Agostinho Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, Adelino de Carvalho, Marco
Régis, João Paulo (6) e Dinis Pinheiro (3) e do Colégio de Lideres.

Proposição Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a comunidade do Município de Januária por seus
141 anos de emancipação político-administrativa. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Arlen
Santiago.)

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Saúde, de Fiscalização
Financeira e de Educação e dos Deputados Alvaro Antônio (2), Paulo
Pettersen, Edson Rezende, Wanderley Ávila (2), Gil Pereira, Carlos
Pimenta, Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, jornalistas, a presença do PFL
nesta tribuna, por meio da minha pessoa, tem objetivo e alcance
maiores do que imaginávamos há cerca de uma hora.

O Sr. Governador, por intermédio da Secretaria da Fazenda,
emanou o Decreto n° 41.984, datado de 4/1012001, que altera o
regulamento do ICMS, em desacordo com os princípios da
razoabilidade, da capacidade econômica do contribuinte e da
anterioridade fiscal, nos termos dos arts. 13, 144, § 20 , e 152, da
Constituição do Estado, e dos arts. 37, 45, § 1°, e 150, da Constituição
da República.

Diante disso, a Bancada do PFL, talvez até pela totalidade dos seus
membros, chegou à conclusão de que seria prudente apresentar um
projeto de resolução que determinasse a suspensão do aludido
decreto, cujo teor é: (- Lê:)

"A Assembléia Legislativa de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam sustados os efeitos do Decreto n° 41.984, de

4/10/2001, que altera o regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto
n°38.104, de 28/6/96, e dá outras providências.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo os seus efeitos a 1°/8/2001.

Belo Horizonte, 9 de outubro de 2001
Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de fazer a leitura da

justificação, preciso ressaltar que os efeitos do decreto da Secretaria
da Fazenda, além de serem danosos no presente, retroagem para
alcançar aqueles que tinham realizado algum negócio de interesse da
atividade agrícola. Conseqüentemente, se o decreto é danoso para o
futuro, torna-se ainda pior quando retroage seus efeitos a 1° de
agosto.

A justificação que temos em mãos diz: (- Lê:)
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"O malsinado decreto teve a ousadia de desconhecer, a um só

tempo e a uma só vez, os princípios constitucionais da razoabilidade,
da capacidade econômica do contribuinte e da anterioridade fiscal, ao
determinar alíquotas de pagamento de ICMS em produtos que, até a
data de sua publicação, não recolhiam ICMS porque possuíam
aliquota zero, nos termos do Regulamento do ICMS, baixado pelo
Decreto n° 38.104, de 28/6/96.

Impressionante a ação do Governador, que, sob a égide de seu
poder discricionário, desconhece que Minas Gerais é responsável pela
metade do café produzido no Pais e tributa o adubo em 8,4%, o
calcário em 4,3% e os defensivos agrícolas em 7,2%. Majora, ainda, o
imposto incidente sobre o gado. Desconhece Sua Excelência a
realidade do mercado mineiro de café. Não sabe que os cafeicultores
brasileiros nunca enfrentaram uma crise com as proporções da
atualmente existente, quando o preço médio da saca atinge o patamar
de R$ 95,00, não sendo suficiente para cobrir os custos de
produção.".

Sobre esse aspecto, vale ressaltar que o preço oscila de região para
região. Na Zona da Mata mineira, de onde sou originário, o preço do
produto é bem inferior ao preço médio aqui apontado. Lá, estamos
quase a pedir aos compradores que comprem o produto a R$70,00 a
saca. Assim, procuramos buscar a média para não sermos
excessivamente críticos nem injustos em nossas colocações.

Portanto, a situação é séria e se agrava à medida que o Governo,
não tendo sensibilidade no momento, ainda insere outras
conseqüências para a produção ter que enfrentar.

Diz ainda a justificação: (- Lê:)
"Desconhece Sua Excelência que a agricultura e a pecuária não se

administram com fatos políticos. Não se desenvolvem com sua birra
eterna com o Presidente da República. Não produzem grãos, carne,
leite e derivados com a displicente e sorrateira 'fase zen' que, à custa
do suor do contribuinte, o Governador diz atravessar. Desconhece
Sua Excelência que a Assembléia Legislativa estuda a crise do preço
do leite, por meio do trabalho de CPI. Desconhece Sua Excelência
que o produtor rural, que o contribuinte, que o eleitor não quer saber
se fica no PMDB ou, qual libélula casadoira, busca abrigo em outra
sigla. 0 produtor mineiro quer é ter seus direitos constitucionais
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respeitados.

Estabelecer alíquota para produtos e insumos até então isentos na
agroindústria e majorar alíquota na pecuária, no momento atual, é
desrespeitar, frontalmente, o princípio da razoabilidade. Esse
princípio, inserido na Constituição do Estado em seu art. 13, também
disposto na Constituição Federal, em seu art. 37, é de clareza solar:
"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do Estado
e a entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
razoabilidade".

Qual é a razoabilidade existente em arbitrar e majorar alíquota em
produtos e insumos da agropecuária, no momento em que o Estado
passa a sua maior crise no setor, com aviltamento de preços e forte
concorrência internacional? Não nos consta que a fase zen,
vivenciada por S. Exa., seja fundamento razoável para que se quebre
um princípio constitucional.

Feriu de morte, ainda, o teratológico decreto, do qual este projeto de
resolução pretende sustar os efeitos, o art. 144, § 1 0, da Constituição
do Estado, que apregoa: "Sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente
para conferir a efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
as atividades econômicas do contribuinte".

Basta que vejamos a objetividade e a inteligência do constituinte
mineiro, ao inserir tal princípio na Constituição Estadual. E de se
perguntar: O Estado, useiro e vezeiro em saciar sua sanha tributária
nas costas do contribuinte, identificou os rendimentos e as atividades
econômicas do produtor rural, para arbitrar e majorar alíquotas do
ICMS? Perguntamos, ainda: Quais as alegações usadas pelo Estado
para justificar o desconhecimento da capacidade econômica do
contribuinte? Existe algum fundamento para o desrespeito às regras
impostas pela Constituição?

Não bastassem os fatos narrados, o Governador do Estado ainda
insiste em desobedecer a Constituição Federal. Acreditamos que S.
Exa. ache que a Constituição da República pertence apenas ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E a única explicação para
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cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que foram
instituídos ou aumentados, o que é proibido expressamente pelo art.
150, inciso III, alínea "b", da Carta Magna. Ressalte-se, apenas a título
de lembrança, que o "caput" do art. 152 da Constituição Estadual
cuida do mesmo assunto. Assim, fica difícil entender a ação de S.
Exa. Mesmo que ache a Constituição Federal propriedade do
Presidente da República e, como tal, pode desobedecê-la, o mesmo
não seria aceitável, na mesma linha de raciocínio, com relação à
Constituição Estadual. Teria que obedecê-Ia por considerá-la sua.

Esclarecemos, ainda, que fizemos retroagir à data de 1 0/8/2001 os
efeitos dessa resolução, porque ocorreu o mesmo com o malsinado
decreto. Nada mais fizemos do que dar igual tratamento ao
apresentado pelo Governador.

Esperamos que esta Casa aprove este projeto de resolução para
que Minas Gerais possa retornar à situação existente nos demais
Estados da Federação, que não tributam insumos agrícolas. Para
tanto, basta que este Plenário use das faculdades dispostas pelo
inciso XXX do art. 62 da Constituição do Estado, que determina: "Art.
62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: ( ... ) XXX -
sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa".

Esse projeto de resolução conta, neste momento, com a assinatura
da maioria dos Deputados da Bancada do PFL. Esperamos chegar à
totalidade. Todavia, independentemente do número de assinaturas
que obtiver, queremos ressaltar o princípio da razoabilidade, que não
foi observado, e o princípio da anterioridade fiscal.

Pegar, alcançar, puxar, diria, uma alíquota O para 1,3 é de fato estar
criando um tributo no mesmo exercício para cobrá-lo também no
mesmo exercício. Por essa razão, a Bancada do PFL, pela maioria de
seus integrantes, traz, para apreciação desta Casa, este projeto de
resolução, na certeza de que num processo de reflexão todos
possamos avaliar os princípios aos quais me referi, permitindo que o
Poder Legislativo cumpra o seu papel junto à Assembléia Legislativa.
Voltarei a esta tribuna em outro momento, talvez no encaminhamento
de votação, para continuar a discorrer sobre o assunto. Agora me
competia fazer a leitura da matéria, permitindo que outros
companheiros nossos e de outros partidos que queiram se manifestar
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sobre o assunto possam fazê-lo na esteira do entendimento que
aqui apresentamos. Ou quem sabe aprimorá-lo e avançá-lo na direção
de fazer justiça com os contribuintes mineiros.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Sebastião
Costa. Apóio totalmente a iniciativa do PFL, porque entendemos que a
Assembléia Legislativa tem que cumprir o seu papel. Se há critica
constante ao Governo Federal pela emissão de medidas provisórias,
deve ser direcionada também ao Chefe do Executivo Estadual, que
quer legislar através de decreto em matéria tão importante para a
economia de Minas Gerais. Parabéns! Estaremos acompanhando.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Caro Deputado
Sebastião Costa, quero cumprimentá-lo por subir à tribuna, porque
felizmente a Bancada do PFL, sob a sua Liderança, e todos os
Deputados têm autonomia, independência e altivez para levantar a
sua voz contra mais esse desmando, esse absurdo, essa covardia
que o Governador Itamar Franco quer fazer desta vez com os
produtores rurais e de adubos no Estado. E uma vergonha o que está
acontecendo.

Cumprimento V. Exa. e devo dizer-lhe que isso não me surpreende.
O Governador Itamar Franco quebrou o Estado, acabou com o
dinheiro do Tesouro do Estado e está desesperado para gerar receita.
E com medidas absolutamente inconstitucionais, ilegais e absurdas,
como essa que V. Exa. denuncia, que o Governador quer fazer caixa.

O Governador vai solicitar à Assembléia Legislativa que aumente o
repasse de recursos para o Governo do Estado. A Assembléia
Legislativa tem de estar atenta, vigilante e, com independência, tem
de impedir que mais esse desmando, esse gesto de covardia do
Governador para com o povo de Minas Gerais seja perpetrado contra
produtores rurais já tão sofridos. Precisamos impedir que se cometa
mais esse crime contra Minas Gerais. Meus parabéns!

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço ao Deputado Amilcar
Martins.

Encerro as minhas considerações, nesta oportunidade, lembrando
apenas que não pode prevalecer dispositivo que fira os princípios da
razoabilidade e da anterioridade fiscal, como ocorre no caso.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.
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O Deputado Arlen Santiago* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 293
funcionários da Fundação HEMOMINAS, queremos falar a respeito de
urna cidade chamada Rio Pardo de Minas e de seu povo.

E uma cidade bem administrada pelo Prefeito Edson Paulino e seu
Vice, João Mendes Sobrinho. A Câmara é composta por 15
Vereadores, que, apesar de serem de partidos diferentes, 8 são do
PTB, têm dado as mãos e lutado em conjunto para conseguir obras
muito difíceis. Estão sendo comandados pelo meu amigo, o Vereador
Juscelino Miranda Costa, também conhecido como Tuchinha. Temos
a Vereadora Albertina, a popular Beta; o Francisco José de Sá, o
Geraldo da Silva, o Geraldo Sampaio, o Judenir Mendes, o Jorginho
Herculano, de Serra Nova; o José dos Reis, o José Maria Costa, o
José Maria de Sá, o José Péricles, o Júlio César, o Juvenal, o Newton
Caldeira Mesquita e o Paulo Francisco Afonso da Silva. No nosso
mandato, começamos a trabalhar mais com Rio Pardo de Minas, cuja
população conseguiu, por meio dos dividendos da CEMIG, fosse
levada a eletrificidade às Fazendas Brejinho, Lages Vão, Téu, Mato
Grosso II, Gado Bravo, Sobrado e Barreirinha. Em várias outras, está
em andamento. A CEMIG já está fazendo o levantamento de várias
localidades, como os Bairros Jardim Florestal, São Domingos e
Esplanada, a pedido do Vereador Geraldo da Silva, e na região do
Brejo Grande, perto do Distrito de Serra Nova, a pedido dos
Vereadores Jorginho e Beta.

Queremos falar do grande avanço e da grande conquista que a
querida cidade de Rio Pardo de Minas está tendo. Há, mais ou menos,
15 dias começaram a ser feitos pela COPASA 28km de esgoto
sanitário na cidade. Por meio dos Vereadores, principalmente do PTB,
num grande trabalho do Vereador Newtinho, que sempre lutou por
essa obra, a Prefeitura fez os buracos, e a COPASA entrou com o
restante do material; dessa maneira, 8km de rede já estão sendo
feitos. Parabéns, COPASA; parabéns, Rio Pardo.

Gostaria, também, de parabenizar essa cidade porque o Governador
Newton Cardoso criou um programa chamado Nosso Norte,
colocando recursos para a realização de algumas estradas: a de
Taiobeiras a Rio Pardo e a complementação de Rio Pardo até a
entrada de Santo Antônio do Retiro. Em Santo Antônio do Retiro, o
competente Prefeito Wilson, com o maquinário do DER e da
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Prefeitura, está complementando o serviço que a RURALMINAS
não pôde ou não quis fazer.

Uma palavra, também, para o nosso competente Secretário Murílio
Hingel. No ano passado, foi colocada, no orçamento, verba para que a
Escola Estadual Marlene Carmo fosse construída. Foi colocada,
também, entre as prioridades da 22 Superintendência Regional de
Ensino. Está no orçamento e nas prioridades. O Secretário Murílio
Ringel mandou para o DEOP. Este fez o levantamento de uma obra
no valor de R$695.000,00; está sendo aguardada a liberação dos
recursos para que a obra possa ser iniciada. A Prefeitura já alugou
várias salas de aula, mas inúmeras crianças e jovens ainda estão fora
da Escola Estadual Marlene Carmo. A população anseia por essa
obra há mais de dez anos.

Após solicitarmos ao Secretário Murílio Hingel o levantamento,
aguardamos a liberação da verba para essa obra. O Secretário
Municipal de Saúde, o competente Dr. Júnior Souto, tem dotado a
cidade do que lhe faltava. A Sra. Cecília, Secretária Adjunta, tem feito
um trabalho junto ao povo. Os Vereadores têm-se desdobrado para,
junto às equipes do Programa de Saúde da Família, identificar os
problemas. Neste mês, foram contratados cirurgiões, ginecologistas,
anestesistas, para atender à população. Nesses três anos de
mandato, atendemos aos pedidos dos Vereadores Paulinho, José dos
Reis e outros, que estão fazendo um belíssimo trabalho. E uma
alegria dizer que, nessa cidade, tivemos 150 votos, que nos foram
dados pela família e pelos amigos, comandados por Cantídio Freitas,
Chefe de Gabinete da Prefeitura de Santo Antônio do Retiro.
Caminhando pela cidade, encontrando pessoas que querem seu
desenvolvimento, como o radialista Veríssimo e vários outros
companheiros, vemos que a população pôde ser tratada nos hospitais,
que a cidade recebeu energia elétrica, pois, apesar de centenária,
apenas 30% da população dela dispunha.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Embora esteja inscrito
para comentar um assunto importante, provavelmente, não terei
tempo para me pronunciar a respeito dele. Antes, gostaria de
testemunhar o trabalho incansável de V. Exa. nas cidades que cita.
Sou do Norte de Minas, e Rio Pardo vive um momento importante,
fundamentar para seu crescimento, graças ao trabalho de V. Exa. em
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toda a região.
Hoje, em Montes Claros, a Dra. Neusa, com pais e ex-integrantes da

Guarda Mirim de Montes Claros, estão fazendo uma passeata. Vejam
o absurdo: a Procuradoria Regional do Trabalho de Montes Claros
entrou com uma ação impedindo que a Guarda Mirim local, cujo
trabalho bem conhecemos, continue a exercer seu papel, qual seja o
de levar os jovens para o caminho do bem. Trata-se de um belíssimo
trabalho realizado pela Dra. Neusa. São centenas de jovens que já
não se encontram nas ruas e têm emprego digno. A Procuradoria-
Geral do Trabalho alega que esse trabalho afronta o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Estamos diante de uma onda de
desemprego, de falta de assistência e compromisso com os jovens, e
uma pessoa, imbuída do espírito de ajudar as crianças e os
adolescentes de Montes Claros, cria a Guarda Mirim, retira centenas
de crianças das ruas, e vem esse cidadão dizer que existe afronta ao
Estatuto da Criança e do Adolescente. Coloco minha indignação, que,
também, é do povo de Montes Claros, dizendo que ações dessa
natureza precisam ser incentivadas, e não dissipadas por uma
autoridade, agindo com total desconhecimento de causa e com falta
de razoabilidade. Parabéns a V. Exa. Parabéns à Dra. Neusa, que
pode contar com o apoio decisivo da Assembléia Legislativa.

O Deputado Arlen Santiago* - E importante, apesar de estarmos
falando da cidade de Rio Pardo, ouvir esse depoimento emocionado
do Deputado Carlos Pimenta. Essas coisas, infelizmente, têm
acontecido em Montes Claros, que tem o único hospital público da
região, o Hospital Universitário Clemente Faria. A instituição vem
fazendo um grande trabalho e teve retirados pela Prefeitura de Montes
Claros algo em torno de R$70.000,00. Se o que o SUS paga quase
não dá para fazer um bom trabalho, a Prefeitura de Montes Claros
castiga o povo mais humilde de várias maneiras, principalmente
retirando os recursos do Hospital Universitário. Parece que a atual
administração não se preocupa com as pessoas mais humildes de
Montes Claros e do Norte de Minas.

Voltando à questão de Rio Pardo, queremos parabenizar o
Presidente da Câmara e os oito Vereadores do PTB. No dia 12,
haverá a convenção do PTB, e faremos o possível para estar presente
e bater palmas para essa cidade, que, por meio da união, tem
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conseguido obras que a maioria das cidades de Minas Gerais não
está podendo ter neste momento. Parabéns, Rio Pardo, pelo exemplo
que está dando, de união, de políticos competentes e conscientes,
cujo trabalho está beneficiando a população. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Depuado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada

Maria Olívia, telespectadores da TV Assembléia, servidores da
Fundação HEMOMINAS, Belo Horizonte tem sido palco de grandes
manifestações populares, de diversas categorias de servidores da
Prefeitura; as mais recentes foram as dos trabalhadores da educação
e dos médicos, em greve há 56 dias. Há 56 dias a população não tem
atendimento nos postos de saúde. No caso dos trabalhadores da
educação, apesar de certo avanço da discussão, com a busca do
diálogo por parte dos trabalhadores, que voltam às escolas para dar
continuidade ao ano letivo, vimos, por parte da Prefeitura, a retirada
da proposta feita inicialmente à classe, a qual fazia parte da
negociação.

Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte anuncia a compra do 120
Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro nesta cidade. São prédios
localizados na Rua dos Timbiras, próximos ao Hospital Felicio Rocho.
Ainda não sabemos qual a proposta feita pela Prefeitura nem se ali
permanecerão os militares, dando segurança à Prefeitura. Esta
justificou a compra alegando que, em sua atual sede, que é tombada,
ela está encontrando dificuldades para realizar obras de isolamento
acústico.

Os atuais ocupantes da Prefeitura não querem ouvir o clamor das
categorias que estão diante da atual sede, clamando por diálogo,
querendo ser recebidas. Na última vez que os trabalhadores da
educação conseguiram entrar no prédio, foi-lhes feito um cerco que
nos fez lembrar os povos primitivos, que faziam cerco às cidades,
impedindo a entrada de água e alimento, para que aqueles que lá
estivessem cedessem e a entregassem. Não foi permitido fornecer
alimentos e água aos trabalhadores que ocupavam o Salão Nobre.
Que situação!

A Prefeitura alega, ainda, que, nesses prédios do 12° BI, sua sede
estará longe das manifestações populares de reivindicação, como a
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dos perueiros, a dos trabalhadores em educação e a dos
servidores da saúde. Não imaginei que estaríamos vivos para
acompanhar um quadro como esse: levar a Prefeitura para os prédios
do Exército.

Há, ainda, a alegação de que um dos prédios está bem retirado da
Rua dos Timbiras, o que permitirá o estacionamento de veículos.
Entretanto, quem procura a Prefeitura não é quem tem veículo, mas
quem utiliza o transporte coletivo e precisa recorrer à administração
pública. E lamentável o que estamos acompanhando.

A Prefeitura está disposta a desembolsar R$45.000.000,00 para a
compra dos prédios da Engenharia, da Odontologia, da Farmácia e da
FACE da UFMG, além de dois andares no Edifício Acaiaca, mas não
consegue sequer dialogar com os médicos, que são tão necessários
para nossa população.

A Prefeitura está disposta a comprar, também, os prédios que
compõem o 120 Batalhão de Infantaria do Exército brasileiro, a fim de
abrigar a administração de Belo Horizonte. Essa administração
popular será abrigada no seio do Exército, com total segurança e com
uma acústica perfeita, de modo que os seus ocupantes não ouçam o
clamor dos servidores municipais, que são cada vez mais constantes.
Não apenas pelo aumento salarial, mas também pela recomposição
das perdas do funcionalismo público municipal, os servidores apelam
para serem ouvidos. Agora, ficarão mais distantes e terão mais
dificuldades para serem ouvidos, porque a Prefeitura está cuidando de
estar bem distante não apenas do povo de Belo Horizonte, mas
também dos servidores que prestam serviço a esse povo e buscam o
diálogo, mas não conseguem.

Os médicos estão em greve há 56 dias. Lembro-me de que, na
campanha eleitoral de Belo Horizonte, o Ministro da Saúde, José
Serra, trouxe para a Prefeitura R$6.600.000,00, para a implantação do
Programa de Saúde da Família. Foram contratados pela Prefeitura 3
mil agentes comunitários de saúde. Ao fazer a minha campanha, pude
ver vários que, lamentavelmente, não estavam atendendo ao cidadão
de Belo Horizonte, pois estavam nos comitês eleitorais do Prefeito,
fazendo campanha. Para onde foram esses recursos? Eles serão
necessários para atendimento médico; já que chove, há 31 vias com
possibilidade de inundação; há a possibilidade de alagamento em 4
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grandes áreas, de deslizamento em 14 áreas, de erosão em 11
bairros, da mesma forma como estava no ano passado. As áreas de
risco permanecem as mesmas.

A Assembléia Legislativa teve o cuidado de inserir, no orçamento do
Estado, R$1 0.000.000,00, para serem destinados às áreas de risco de
Belo Horizonte. O Governador não liberou nem R$0,01. Agora, a
população de Belo Horizonte, do Taquaril, do Castanheira, da Vila São
José e a que mora às margens do ribeirão Pampulha, com a grande
obra que está sendo realizada sem licitação, corre risco, porque não
terá atendimento médico, já que os recursos estão encaminhados
para a compra de prédios e os diversos contratos, realizados sem
licitação, para consultorias. Estou fazendo o levantamento do número
de contratos feitos pela Prefeitura com a FUNDEP - todos sem
licitação -, para a contratação de tudo.

Não há recursos para os trabalhadores da educação, nem para os
médicos, servidores que atendem à população de Belo Horizonte, mas
há para a compra de prédios e para que a Prefeitura de Belo
Horizonte - pasmem os Srs. Deputados, Deputada Maria Olívia,
cidadãos de Minas Gerais e telespectadores da TV Assembléia -, por
desejo de seus ocupantes e mandatários, ocupe o 12 0 Batalhão de
Infantaria, bem distante do povo, bem distante dos reclamos de uma
população sofrida, que anda apinhada no transporte coletivo, não tem
atendimento médico, e cujos filhos não têm a possibilidade de cumprir
o ano letivo, porque a Prefeitura não dialogou com seus servidores.

Lamento a situação de risco da minha cidade e a venda do nosso
patrimônio público. Estaremos acompanhando a venda de um dos
pontos importantes de Belo Horizonte, o Mercado Distrital da Barroca,
que será privatizado pela Prefeitura. Queremos saber qual será o
valor e quem irá receber esse espaço, que pertence ao povo.

Estaremos acompanhando, também, a mudança da Prefeitura, que
sairá da Avenida Afonso Pena para ocupar os prédios do Exército
brasileiro. Essa Prefeitura popular será abrigada pelo Exército
brasileiro, bem longe, sem necessidade de obras de acústica, porque
lá, no prédio central do 12 0 Batalhão de Infantaria, os ocupantes
mandatários da Prefeitura de Belo Horizonte não ouvirão o clamor das
ruas nem a voz dos seus servidores. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro
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Vieira.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o Líder da Bancada do PFL ocupou esta tribuna nesta
tarde e apresentou, em nome da bancada, um projeto de resolução
sustando os efeitos do recente decreto do Sr. Governador do Estado,
da Secretaria da Fazenda, Decreto n° 41.984, do dia 4/1012001,
retroativo ao dia 1 0/10/2001 . Apresentamos esse projeto de resolução,
sustando esse malsinado decreto do Sr. Governador. Assomo agora a
esta tribuna fazendo coro com as palavras do nosso Líder, Sebastião
Costa, conclamando os nossos nobres pares a aprovar o projeto,
rejeitando esse decreto do Sr. Governador. Parece-me estranho que o
Governador possa, numa hora dessas, editar um decreto
desrespeitando o princípio da anterioridade e da anualidade na
criação de tributos, bem como da razoabilidade e da capacidade
contributiva do produtor rural mineiro, instituindo, para vigorar dentro
do mesmo ano fiscal, imposto sobre adubo, calcário e defensivos
agrícolas.

O Governador, com essa medida intempestiva, tomada por
desespero financeiro, não acredito que queira massacrar Minas
Gerais, o que já é por vocação e gosto o inimigo número um do
Presidente Fernando Henrique está se tornando, hoje, o inimigo
número um do produtor rural mineiro. Se o Governador - tenho dito
isto há bastante tempo - voltasse um pouco seus olhos para Minas,
não teria feito um decreto dessa natureza. Mas o Governador não
sabe o que acontece em Minas. Se não estivesse na Itália, fazendo
seu giro de dez dias; se, na volta tivesse vindo para Minas, não
tivesse ficado no Rio fazendo articulações políticas com Leonel
Brizola; se, desde que assumiu o Governo, estivesse olhando para
Minas, e não sonhando com a Presidência da República, vivendo
verdadeira obsessão com o Presidente Fernando Henrique; saberia
que a cafeicultura do Sul de Minas, importante setor produtivo do
Estado, não suportaria mais esse gravame. Se o Governador
estivesse em Minas, olhando para as coisas de Minas, teria sabido
que existe, no sistema operacional da saúde, a HEMOMINAS, não
teria deixado os servidores sem reajuste por tanto tempo, não teria
dado reajustes setorizados. As vezes, fico pensando, o Governador
não pode fazer isso de propósito, não anda passando bem. Não pode
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querer, sendo merecedor da confiança dos mineiros que o
brindaram com o Governo do Estado, promover uma política de terra
arrasada, destruindo Minas Gerais. Não é possível que isso esteja
acontecendo. Será que o Governador não sabe que a cafeicultura foi
o sustentáculo da industrialização do Brasil, que viveu, muitos e
muitos anos, quase que exclusivamente da exportação de café? Será
que o Governador não sabe que o café ainda é um importante
produto, que traz divisas para o País? Será que não sabe que Minas
Gerais se tornou, acreditando nos Governos, o principal Estado
produtor de café do Brasil? Será que não sabe que produzimos a
metade do café no Brasil hoje, que a cafeicultura gera 10 milhões de
empregos? Minas Gerais produz, com a cafeicultura, 5 milhões de
empregos, mas hoje, no Sul de Minas, o desemprego já campeia,
principalmente entre aqueles trabalhadores que trabalham na zona
rural e moram nas cidades. Estes estão passando por grandes
dificuldades e gerando dificuldades para as Prefeituras, que têm de
acudir essas pessoas, dada a grande crise por que passa a
cafeicultura no País. O café tem um custo de produção em torno de
R$135,00, média nacional, mas está sendo vendido a R$95,00,
R$90,00. Segundo o Deputado Sebastião Costa, a R$70,00 na zona
da Mata. Quem está tomando pouco prejuízo, na atividade cafeeira,
está tomando prejuízo da ordem de R$50,00 por saca de café. E vem
agora o Sr. Governador impor mais um ônus ao cafeicultor, em vez de
lhe estender a mão, pois este está morrendo afogado. E preciso tirá-lo
dessa angústia. Mas, em vez disso, empurra-o para afogá-lo de vez,
criando esse imposto adicional.

Como criar imposto numa hora destas, em cima de uma atividade
tão importante como a rural, principalmente a cafeicultura? Ele não
cria outro imposto, mas modifica o decreto que regulamenta o ICMS.
O adubo, o calcário e os defensivos agrícolas tinham alíquota O. O
Governador criou 8,4% para o adubo, 4,3 para o calcário e 7,2 para os
defensivos agrícolas. O produtor rural mineiro já não suporta esse
ônus. O desemprego campeia, as dificuldades são grandes, a
cafeicultura está falida. O Governador vem sufocar ainda mais o
produtor rural mineiro, principalmente o de café.

Dizemos, no Sul de Minas - está presente o Deputado Marco Régis,
que é de Muzambinho, município grande produtor de café - que,
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quando o café vai bem, tudo vai bem: o médico vai bem, o dentista
vai bem, o comércio vai bem, as Casas Pernambucanas vão bem. O
café distribui dinheiro. E uma cultura agrícola democrática, demanda
muita mão-de-obra e tem um custo de produção muito elevado.

Estamos vivendo, desde o ano passado, uma grande dificuldade. O
cafeicultor do Sul de Minas, além de não conseguir preço, não teve
safra. A seca afetou a safra deste ano. Além de colher pouco, o
produtor não teve preço de venda, que ficou muito aquém do custo de
produção. E o Governador ainda criou um imposto em cima de quem
já está morrendo. Não está matando somente o agricultor, mas
também a indústria produtora de adubos, principalmente as
localizadas na região da cafeicultura no Sul de Minas, na Zona da
Mata, no Alto Paranaíba e no Triângulo. Os produtores de adubo, para
conseguirem vender seus produtos, estão procurando os
cafeicultores, oferecendo-lhes adubo, que será pago em café no
próximo ano. E vem o Governador criar imposto sobre o adubo.

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Parabenizo V. Exa.,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, por abordar um assunto de tanta
importância.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, corroborando as palavras do nobre
Deputado, tornarei pública uma correspondência que recebi ontem do
Sindicato das Indústrias de Adubos e Corretivos Agrícolas do Estado
de Minas Gerais. Em Uberaba, no Triângulo, está localizada a
Indústria de Fertilizantes do Brasil. Todas as fronteiras do Brasil
central foram abertas nos últimos anos graças à implantação das
empresas de adubos. Num primeiro momento, tivemos a Fosfértil,
empresa estatal que foi privatizada. Hoje, para nossa tristeza, não faz
parte das empresas nacionais, assim como não existe misturadora de
adubo com capital nacional. Todas estão nas mãos das
multinacionais. E o que é pior: além de essas multinacionais
dominarem numa ponta a comercialização de grãos, estão, na outra
ponta, fornecendo adubo e corretivos aos agricultores. Assim, a única
coisa que cabe ao agricultor brasileiro é correr o risco relacionado com
a intempérie no plantio dos grãos. Mas gostaria de torná-lo público,
porque acho muito importante esse assunto, para o qual já estou
tentando uma solução.

Aproveito o momento para propor que esta Casa possa assumir

rÁ



302

essa discussão, que é muito séria, independentemente de
bancadas.

A correspondência que o Presidente me passou diz: (- Lê:)
"Conforme nosso contato, informo as principais alterações trazidas

pelo Decreto n° 41.984, publicado em 4/10/2001, e as suas prováveis
conseqüências:

1-Venda de fertilizantes corretivos. Esses produtos até a publicação
do decreto eram diferidos e passaram a ser tributados com uma
alíquota final de 8,4%.

Para o produtor já descapitalizado," - e são essas as suas
colocações - "isso passa a representar um custo adicional
proporcional ao tributo" . E é verdade: obviamente alguém vai pagar
esse tributo, e, naturalmente, vai ser o agricultor.

(- O Presidente faz soar a campainha.)
O Deputado Anderson Adauto - Peço licença para mais um minuto,

Sr. Presidente, para que possa concluir essa leitura. "Isso, além de
onerar o produtor, vai tirar sua competitividade, pois, em todos os
demais Estados da Federação, o produtor compra seus insumos em
operação interna, gozando de diferimento ou isenção, ou seja, sem
nenhum ânus de tributo. Dessa forma, Minas passa a tratar seus
produtores com uma carga tributária superior aos demais Estados
quando em operação interna.

O mais surpreendente é que Minas Gerais, que é o maior produtor
de fertilizantes do País, onerará seus produtores com 8,4% de ICMS,
enquanto o mesmo produto produzido em Minas e vendido para as
regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste vai tributado com alíquota de
4,9% de ICMS, conferindo vantagem competitiva para produtores de
outras regiões, que competirão com os produtores mineiros nos
mercados nacional e internacional.

Para a indústria mineira, o reflexo mais imediato será a competição
das indústrias instaladas em São Paulo com as indústrias instaladas
no Sul de Minas". E menciona também o caso da região de V. Exa.
"As indústrias paulistas tendem a ocupar o espaço das indústrias
mineiras, uma vez que a carga tributária passa a ser a mesma, porém
as indústrias paulistas contam com posição logística privilegiada".

Então, aproveitando o momento em que V. Exa. ocupa a tribuna e
reconhecendo a importância do tema, gostaria que nós, Deputados
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que representamos nossas regiões e entendemos que esse
assunto é importante, estivéssemos presentes, segunda-feira, na
reunião que se realizará entre o sindicato e a Secretaria da Fazenda,
para fazermos a defesa da indústria e do agricultor mineiro.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - V. Exa. confirma o que
disse: o nosso Governador está fazendo de Minas uma política de
terra arrasada. Quando produzimos produtos agrícolas de consumo
interno, evidentemente o imposto tem que ser repassado no preço;
quando produzimos "commodity" internacional, como o café,
acabamos de matar o cafeicultor mineiro.

Infelizmente, não tive a satisfação de ouvir o Deputado Marco Régis,
de Muzambinho, importante cidade produtora de café da região Sul-
mineira.

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, conclamo a todos desta
Assembléia Legislativa, como representantes do povo, para que, ao
contrário do Governador, que tem sido inimigo da agricultura, da
pecuária e do produtor rural de Minas Gerais, sejamos nós os
defensores. No Sul de Minas, os sindicatos rurais já ameaçam levar
seus tratores para as rodovias, paralisando-as, chamando, assim, a
atenção para o absurdo que o Governador comete ao criar imposto
sobre insumo agrícola numa hora de tamanha dificuldade.

Então, fica meu apelo a cada Deputado, na defesa do povo mineiro,
para que possamos aprovar esse projeto de resolução apresentado
pela Bancada do PFL, revogando o malsinado Decreto n° 41.984, que
cria imposto sobre o insumo agrícola numa hora em que não poderia
fazê-lo.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
• Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

amigos da TV Assembléia, funcionários e servidores da FHEMIG e da
REMOMINAS, nesta tarde trouxe várias reflexões quanto ao
andamento de nossa Comissão do Trabalho. Antes de tratar dos
assuntos desta tarde, gostaria de tecer alguns comentários quanto à
presença dos servidores da saúde no Plenário de nossa Casa. Em
primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-los e, mais uma vez, afirmar
aqui nosso trabalho, nossa esperança e, acima de tudo, nosso
comprometimento com todos, uma vez que somos conhecedores, de
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perto, da situação que estão atravessando.
No dia 20 de maio, realizamos audiência pública para a discussão

de importantes e pertinentes assuntos da HEMOMINAS, quando
estivemos debatendo e procurando a solução mais benéfica, rápida e
justa para os legítimos interesses de todos. Sabemos das dificuldades
e do momento, muitas vezes não correspondido pelo próprio Governo,
mas estamos e estaremos vigilantes na defesa dos legítimos
interesses de toda a classe. Entendo perfeitamente as reivindicações,
que são justas e necessárias, mas, para tanto, precisamos do
mecanismo legal. E é nesta Casa que poderemos apresentar o melhor
encaminhamento para resgatar os legítimos direitos.

Já temos em andamento a Proposta de Emenda à Constituição n°
58, que visa dar garantia a todos os detentores da função pública. No
momento em que apresentamos essa proposta de emenda à
Constituição pensamos, e muito, em vocês, porque somente assim,
por meio dessa proposta, é que poderíamos, de forma legal,
constitucional e jurídica, resgatar todos os direitos advindos do longo
tempo de serviço.

Como advogado, conheço bem o contrato entre a HEMOMINAS e o
servidor. Diga-se de passagem, com o devido respeito, entendo ser
leonino, porque manifesta, na sua cláusula 7a, sob as penas da lei,
que não possui vínculo funcional com as instituições do poder público,
compreendendo as áreas federal, estadual e municipal, na vigência do
contrato. Ocorrendo a hipótese de o contratado ter vinculo com o
poder público, o contrato ficará automaticamente rescindido. Isso,
acima de tudo, é um desrespeito ao trabalho, aos longos anos durante
os quais todos estão lutando e buscando, por meio de um
aparelhamento legal, a garantia de seus direitos. Sabemos
perfeitamente que, no dia de hoje, o Governador encaminhou o
Projeto de Lei n° 1.759, e decidiu o relator, Deputado Sávio Souza
Cruz, baixá-lo em diligência à Secretaria da Saúde.

Gostaria, senhores servidores e servidoras, de, em meu nome,
como parlamentar e como Presidente da Comissão do Trabalho,
colocar a nossa Comissão à disposição de todos. Entendo ser
necessário continuarmos o debate e fazer com que os nossos
Secretários de Administração e da Saúde, os representantes da
FHEMIG e da HEMOMINAS aqui compareçam para que conheçam
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parte da realidade que vocês estão vivendo.

E inadmissível que vocês estejam passando por esse
constrangimento no dia-a-dia. Vocês deveriam ter paz, tranqüilidade e
sossego e estão vivendo e convivendo, acima de tudo, com
constrangimento. Como resolver essa situação? Temos que buscar do
parlamento mineiro o aprimoramento e uma discussão mais franca e
detalhada para garantir todos os seus direitos.

Ao saudá-los nesta Casa, quero manifestar nossa preocupação e
dizer que, desde o dia 20 de maio, estamos, através da associação,
do sindicato e de uma comissão formada para isso, buscando junto ao
Governo do Estado, ao HEMOMINAS, à FHEMIG e à Secretaria da
Saúde uma solução mais rápida e emergente. Não podemos, em
nenhum momento, permitir que essa situação continue. Quando olho
para aquela faixa na galeria, vejo que merece não somente do
parlamentar, mas também do Governo, uma reflexão; que, apesar das
dificuldades, estamos trabalhando para manter a qualidade dos
serviços prestados à população.

Quero parabenizá-los, guerreiras e guerreiros, semeadores e
semeadoras de vidas. Temos, acima de tudo, uma gratidão muito
especial com todos, porque vocês cuidam de vidas. E quando se fala
de vida, temos obrigação de colocar, em caráter excepcional issimo,
uma atenção mais rápida e mais emergente.

Quero ainda convocá-los para que acompanhem conosco a
tramitação desse projeto e das discussões que envolvem a categoria,
para que vocês, no dia-a-dia, possam efetivamente conhecer de perto
o que o parlamento poderá oferecer-lhes. Não um contrato leonino,
que, com todo o respeito, sabemos que vem sendo seguido por 8, 9
ou 12 anos legalmente, mas que juridicamente é formado de seis em
seis meses, caracterizando, sem dúvida, um constrangimento para
toda a vida de vocês. Vida exemplar, dedicada e incansável.

Com essas razões, tenho certeza de que o parlamento mineiro, a
nossa Comissão e todos os Deputados, irmanados no sentimento de
garantia dos direitos que vocês possuem, poderemos, em breve, ter
em mãos o mecanismo legal para garantir o direito de todos. Seja
através de uma proposta de emenda à Constituição ou através desse
projeto encaminhado pelo Governador Itamar Franco.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quero apenas 30
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segundos para dizer a V. Exa., aos servidores da Secretaria da
Saúde, da FHEMIG e da HEMOMINAS que, com relação aos dois
projetos encaminhados pelo Governador (Projetos de Leis n os 1.760 e
1.761, que tratam dos servidores da saúde e da FHEMIG), estamos
solicitando - e esperamos agilidade e apoio para isso - o
encaminhamento por parte do Presidente da Assembléia Legislativa.
Parece que este é o sentimento: que esses projetos tramitem em
regime de urgência.

E fundamental que possamos aprová-los o mais depressa possível,
para que os servidores possam ter seus salários recompostos
devidamente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a intervenção de V.
Exa., ilustre Deputado Adelmo, ex-Secretário da Saúde do nosso
Estado, que sem dúvida alguma compartilha nosso sentimento.
Solicitaremos que esse projeto seja discutido, apreciado e aprovado
em caráter de urgência. Vejo a desnecessidade de audiência pública,
para que não percamos mais tempo. Tenham a certeza absoluta de
que estaremos sempre cobrando, vigilantes, o conhecimento desta
Casa e, conseqüentemente, a decisão do nosso Governador de
demonstrar-lhes um mínimo de gratidão por tudo que têm feito.
Somente através da presença de vocês poderemos devolver tudo de
que necessitam, que é a tranqüilidade e o direito de todos. Somente
com esse pensamento ratificado pelo nosso ex-Secretário da Saúde,
esta Assembléia Legislativa poderá, juntamente com o Governador
Itamar Franco, dar garantia a todos. Não através de contratos
leoninos, mas resgatando a recomposição de perdas, garantindo o
direito de todos pelo tempo de trabalho. Tenho certeza de que
encaminharemos e estaremos com vocês. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente(Deputado Olinto Godinho) - Esgotada a hora

destinada a esta fase, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião, com
a ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, na reunião ordinária de
4/10/2001, foram apresentadas e encaminhadas à Gerência-Geral de
Apoio às Comissões e às Lideranças, cópias das comunicações dos
Deputados Chico Rafael, este informando sua filiação ao PMDB, e
Djalma Diniz, informando sua desfiliação do PSD e sua filiação ao
PSDB; e, para os fins do art. 106 do Regimento Interno, solicita aos
Deputados que formalizem as novas filiações partidárias

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°5
2.666/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira; 2.667/2001, da
Comissão de Direitos Humanos; 2.668/2001, da Comissão de
Educação; e 2.669 e 2.670/2001, da Comissão de Política
Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, só para

apresentar a esta Casa um Acordo de Líderes. "Os Deputados que
este subscrevem, na totalidade dos membros do Colégio de Líderes
desta Casa, prorrogam o funcionamento da Comissão Especial de
Máquinas Off-Line por 30 dias, para que o relator, Luiz Fernando
Faria, possa completar seu relatório.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 68a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
nos 1.651/2001, do Deputado Paulo Piau, 1.671/2001, do Deputado
Durval Angelo, 1.699/2001, da Deputada Maria Olívia, e 1.675/2001,
do Deputado Antônio Carlos Andrada, e dos Requerimentos nos 2.575
e 2.585/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2.603/2001, do
Deputado Dimas Rodrigues, e 2.60512001, do Deputado Luiz
Fernando Faria; de Fiscalização Financeira - aprovação, na 62
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.618/2001, da Deputada
Elaine Matozinhos; de Saúde - aprovação, na 68 a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°5 1.64912001, do Deputado Miguel Martini e
1.65512001, do Deputado Eduardo Hermeto; e de Administração
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Pública - aprovação, na 72 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos
nos 2.600/2001, do Deputado Ambrósio Pinto, 2.601/2001, do
Deputado Bené Guedes, 2.607/2001, do Deputado Paulo Pettersen e
2.620/2001, do Deputado Geraldo Rezende; (Ciente.Publique-se.); e
pelos Deputados Edson Rezende - informando sua filiação ao PT;
Paulo Pettersen - informando sua desfiliação do PMDB e sua filiação
ao PL; Alvaro Antônio (2), informando sua desfiliação do PDT e sua
filiação ao PSB; Carlos Pimenta - informando sua desfiliação do PSDB
e sua filiação ao PDT; Sargento Rodrigues - informando sua
desfiliação do PSB e sua filiação ao PDT; e Dalmo Ribeiro Silva -
informando sua filiação ao PPB (Ciente. Cópia à Área de Apoio às
Comissões e às Lideranças.).

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho

importante fazermos, neste momento, registro que merece a atenção
da Presidência e, em seguida, formularei a questão.

Em 1999, ocupei esta tribuna para fazer grave denúncia. Havia
recebido, em meu gabinete, cópia de gravação de conversa, ao
telefone, do Prefeito do PSDB de Itajubá, José Francisco Marques
Ribeiro, com o então Secretário Adjunto de Trabalho, sobrinho do
Vice-Governador Newton Cardoso, Sr. Sérgio Cardoso Motta. Na
conversa, gravada de forma clandestina, ficava registrado um acordo
para favorecer a empresa do Secretário Adjunto, a Construtora Envil,
na licitação do lixo e da limpeza urbana daquela cidade. O repórter
Willian Santos, do Estado de Minas, teve acesso às mesmas fitas e
publicou a denúncia no referido jornal.

Conforme combinamos, o anúncio foi publicado cifrado no "Estado
de Minas", antecipando o resultado de quem seria vitorioso naquela
licitação. Pois bem, o resultado se confirmou e mesmo assim o
Prefeito homologou a concorrência em que a Envil saiu vitoriosa. O
contrato era de R$9.000.000,00. O Prefeito fez uma grande tramóia na
cidade, tendo sido montado, inclusive, um inquérito da Polícia Civil.
Quem sofreu as conseqüências da denúncia foi o jornalista Willian
Santos, dois Vereadores da cidade e um funcionário de empresa
terceirizada na área de telefonia, que teve o seu emprego perdido.
Mas o Ministério Público agiu com bravura, com muita firmeza e quero
destacar, na atuação do Procurador Gilvan Alves Franco, a ação firme
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do Ministério Público, que não levou em conta o inquérito viciado
da Polícia Civil. Depus naquele inquérito, e o depoimento não foi
levado em conta. Registro que o Tribunal de Justiça, passados dois
anos da nossa denúncia e da reportagem, afastou o Prefeito do cargo
e decretou a indisponibilidade de seus bens por considerar que houve
irregularidade na concorrência vencida pela Envil. Acho que isso é
fruto de uma luta gloriosa, de uma parceria positiva entre este
parlamentar, esta Casa e a imprensa na denúncia e na busca da
verdade. Quero destacar que isso também representa derrota do Vice-
Governador Newton Cardoso, pois, apesar de o Prefeito ser do PSDB,
é aliado do Vice-Governador e está trabalhando na cidade para sua
esposa, candidata a Deputada Federal.

A nossa questão de ordem é para que páginas como essas sejam
escritas neste Legislativo e que o povo de ltajubá se organize mais
ainda porque cometeu um erro ao reconduzir ao cargo esse senhor
como Prefeito. Mas a verdade vem à tona. Que o povo daquela cidade
repudie políticos como esse!

Sr. Presidente, queremos que fique registrado nos anais da nossa
Casa a sentença que vamos encaminhar à decisão do Tribunal de
Justiça para servir como exemplo para outros Prefeitos. Muito
obrigado.

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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a retirada de
tramitação da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 1.305/2000, Agostinho
Silveira solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.456/2001 (Arquive-se o projeto.) e Marco Régis solicitando a retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.584/2001 (Arquive-se o projeto.);
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro (3) solicitando que
os Projetos de Lei n os 1.622, 1.665 e 1.666/2001 sejam encaminhados
às comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, e, nos
termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos
do Deputado João Paulo (6) solicitando a inclusão em ordem do dia
dos Projetos de Lei n os 722/99, 837, 1.078, 1.244, 1.249 e 1.254/2000.
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Discussão e Votação de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.152/2000, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóveis ao Município de Bela Vista de Minas. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.510/2001, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Virginópolis o imóvel que especifica. Em discussão, o
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da totalidade dos membros do

Colégio de Líderes em que solicita a prorrogação por mais 30 dias do
prazo de funcionamento da Comissão Especial da Lei Robin Hood.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Adelino de Carvalho solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 450/99, do Deputado
Ronaldo Canabrava. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de

esclarecer ao Plenário que demos ao DER um prazo para resolver o
problema do anel rodoviário da cidade de ltaúna: a próxima segunda-
feira. Se não fossem colocados os redutores de velocidade nessa
cidade, eu e outros Deputados iríamos até lá para quebrar o asfalto,
ou seja, iríamos fazer no peito o redutor de velocidades, cuja falta na
localidade já causou 12 mortes. Na última sexta-feira morreu mais
uma senhora de 43 anos.
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Fixamos, então, o dia 15 como prazo, mas queremos comunicar

que o DER conseguiu as placas e amanhã estará implantando os
redutores na cidade. Fica aqui a questão: "Será que o DNER somente
tomará providências quanto às nossas péssimas estradas depois de
perdermos tantas vidas, como aconteceu em ltaúna?". Não
precisaríamos chegar a esse ponto, se o Governo do Estado já tivesse
tomado as devidas providências.

Seria necessário este Deputado fazer o que fez, ou seja, ameaçar ir
ao local com a comunidade, para quebrar, para colocar as placas e
para falar às emissoras de rádio, sendo ameaçado de ser preso? Eu
seria preso na cidade de ltaúna, mas fiz o que a comunidade quis.
Não seria necessário que isso ocorresse, nem que tantas vidas
fossem perdidas, se o DER tivesse feito, há 30 dias, o que está
fazendo. Perdemos 12 vidas por falta de atenção do Governo, da
regional e de todos os responsáveis por aquele contorno da cidade. O
mérito não é do Deputado Alencar da Silveira Júnior nem dos
Deputados Durval Angelo, Maria Olívia, João Leite, que prometeram
estar presentes naquele local na segunda-feira. O mérito é todo da
população. Agradecemos ao DER, à população e ao Vice-
Governador, Newton Cardoso, que telefonou dizendo que teriam de
agir. Assim, os quebra-molas estão sendo colocados com a
sinalização devida, a fim de que não se percam mais vidas nessa
localidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1° tumo, do

Projeto de Lei n° 1.262/2000, do Deputado Chico Rafael, que altera o
art. 80 da Lei n° 11.396, de 6/1/94, com a redação dada pelo art. 31 da
Lei n° 12.708, de 1997, introduzindo um representante da Assembléia
Legislativa no grupo coordenador do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE -, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto. As Comissões de Turismo e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. A Presidência vai
renovar a votação do projeto. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado João Leite - Sr. Presidente, verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à
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verificação de votação pelo processo eletrônico, para tanto, solicita
aos Deputados que ocupem os seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados, que, somados

aos 16 Deputados em comissões, perfazem o total de 27 Deputados.
Não houve quórum para votação, mas o há para a discussão da
matéria constante na pauta. A Presidência torna sem efeito a votação.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.160/2000, do
Deputado Edson Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o
reconhecimento dos cursos de níveis médio, pós-médio e superior na
área de saúde das instituições de educação integrantes do sistema
estadual de educação e adota outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a
4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado Edson Rezende.

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, um
problema que nos aflige na área da saúde é a questão das
universidades e a formação de um quantitativo de profissionais, não
se avaliando a demanda desses profissionais e não se fazendo o
acompanhamento da qualidade das instituições de ensino superior. O
que vemos é a multiplicação de faculdades, não somente na área da
saúde, mas também em outras áreas, quando são disponibilizadas
vagas que não estão em confrontação com o mercado de trabalho e
com a demanda da sociedade. Assistimos, então, a um acúmulo de
profissionais e um mercado em dificuldade, porque não consegue
absorver esses profissionais. Essa é a situação conflituosa que vemos
e que outros países procuraram resolver com a legislação. A
legislação de vários países toma, como ponto de partida, a
necessidade social e o acompanhamento, através dos conselhos de
educação, da qualidade dessas instituições de ensino.

O projeto em tela, de minha autoria, estabelece que os processos de
criação, de autorização de funcionamento, acompanhamento,
avaliação e reconhecimento dos cursos de níveis médio, pós-médio e
superior, na área da saúde, das instituições de educação integrantes
do sistema estadual de educação, devem observar as disposições
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dessa lei. Só que uma emenda da Comissão de Educação refira os
cursos de níveis médio e pós-médio, deixando somente os cursos
superiores. Concordamos com essas emendas, já que precisamos
focar a situação do ensino superior. Os pedidos de criação e
autorização de funcionamento dos cursos a que se refere o "caput"
desse artigo devem ser apresentados ao Conselho Estadual de
Educação, mas devem ser submetidos ao Conselho Estadual de
Saúde, para que façam uma verificação e uma manifestação num
prazo de 120 dias. Após a manifestação do Conselho Estadual de
Saúde, o Conselho Estadual de Educação dará sua opinião a respeito
dessa instalação, que envolve não somente a questão da Medicina,
da Odontologia, da Psicologia, da Enfermagem, mas a de outros
cursos.

Também nesse projeto fica garantido que, para atender ao requisito
de manutenção, a instituição de educação responsável pela criação
do curso na área da saúde deverá comprovar formas de sustentação
financeira e outras fontes de recursos, tais como mensalidades e
outras fontes de recursos. E preciso que se garanta, naquele
momento, que a instituição que solicita a instalação do curso na área
da saúde tenha sustentação financeira. E preciso que haja um
planejamento. Vemos, ao longo da história, a abertura de cursos sem
sustentação financeira, sem base, sem estrutura. Depois de três,
quatro, cinco anos, com as mensalidades dos alunos, vai constituir-se
a base total do curso, sua infra-estrutura. Nesse período em que não
se instituiu essa base financeira, os alunos ficam extremamente
prejudicados na qualidade do ensino. E preciso garantir essa estrutura
financeira da instituição.

Outra coisa importante que é colocada aqui é que as regiões onde
vão ser instalados esses cursos, na área da saúde, devem participar
da elaboração, do plano de instalação deles, evidenciando a
participação da comunidade, além de outros requisitos técnicos, como
a definição clara da organização curricular, amparada na legislação
em vigor, a disponibilidade do corpo docente, com a titulação e a
formação adequada, em número suficiente para ministrar todas as
disciplinas que integrem o currículo. A existência de bibliotecas parece
uma coisa óbvia, mas vemos muitos cursos se iniciarem sem um
acervo de livros e periódicos correntes, sem a existência de
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laboratórios equipados. E fundamental o número de vagas para
ingresso adequado, compatível com as condições existentes e regiões
geográficas. Em tudo isso, é preciso que seja ouvido o Conselho
Estadual de Saúde, que deve conhecer as realidades regionais, pois
este vai trabalhar junto à Secretaria da Saúde no que se refere a
diagnósticos, às proposições relativas à saúde, bem como na
disponibilidade de instalações físicas para abrigar salas convencionais
e especiais, banheiros, cantinas, etc. Não nos podemos esquecer dos
convênios com os municípios, com os consórcios de municípios e com
o Estado, visando à participação dos alunos nas redes local e regional
de assistência à saúde da população, a saber: hospitais, ambulatórios
com capacidade para atender ao número de alunos previsto. E preciso
que haja convênio entre a rede municipal, a rede privada regional e a
universidade. E preciso que o Conselho Estadual de Educação faça o
acompanhamento da qualidade do curso. Na maioria das vezes, o
curso é pedido e liberado pelo Conselho, que não acompanha a
aplicação das leis e a continuidade do curso. Por exemplo, abre-se um
curso com bom investimento inicial. Mas, com o decorrer do tempo, se
não forem feitos investimentos, cairá a sua qualidade. Essa lei vale
para as instituições públicas estaduais, já que lei estadual não atinge
a UFMG nem as universidades particulares.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Ilustre Deputado Edson
Rezende, parabenizo-o não só por trazer à discussão assunto de
tamanha importância, mas também por legislar sobre esse assunto.
Tenho sido ardoroso defensor das iniciativas dos Deputados porque,
durante 16 anos, como Vereador por Belo Horizonte, tive oportunidade
de apresentar muitos projetos de lei. Na semana passada, fiz apelo
para que as comissões desta Casa, o Colégio de Líderes e a Mesa
facilitem ao máximo que as tramitações dos nossos projetos tenham
preferência e venham a este Plenário, a fim de que possamos mostrar
à sociedade mineira que a produção legislativa é boa e exemplar,
como o faz V. Exa. por meio dessa iniciativa.

A importância do seu projeto não está circunscrita à natureza própria
dos seus efeitos, porque V. Exa. coloca na pauta dos nossos debates
a grande discussão que temos de fazer, que é o ensino superior. Por
esse motivo, por iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
criamos a Comissão do Ensino Superior, que é presidida por este
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Deputado. O relator, Deputado Paulo Piau, apresentará amanhã
um relatório. Posso adiantar, sem mesmo conhecer o seu teor, que o
Deputado Paulo Piau dirá que não tivemos o tempo necessário para
nos aprofundar mais no assunto.

Por que V. Exa. aborda essa matéria? Estamos vivendo tempos
diferentes. Tanto eu quanto V. Exa. - quero crer pela similaridade das
nossas idades - prestamos concurso vestibular em época
extremamente difícil. Lembro-me de que, ao prestar vestibular para a
UFMG, tive de fazer cursinho durante um ano. Era dedicação total.
Hoje o ingresso continua difícil, mas existem muitas faculdades à
disposição. Em Estados como o Rio de Janeiro, a oferta é muito maior
do que a demanda. E preciso crescer com qualidade, ter plano diretor
para esse crescimento. E para isso V. Exa. tenta chamar a atenção,
até porque é um profundo conhecedor da área médica. Portanto, está
de parabéns. A matéria é extremamente pertinente e enseja uma
discussão entre nós sobre o que vamos fazer com relação à
quantidade de solicitações de iniciação de novos cursos, de novas
faculdades. Isso, evidentemente, tem de ser discutido com a
sociedade mineira.

E mais: o projeto vai além do que V. Exa. propôs: introduz, nesta
Casa, uma grande discussão. Parabenizo-lhe pelo seu projeto, pela
sua iniciativa. Temos, cada vez mais, ilustre Deputado Edson
Rezende, de levantar discussões. Muitas vezes, aprovamos projetos
no Plenário sem discussão, porque já foram exaustivamente
maturados nas comissões. No entanto, foi extremamente pertinente V.
Exa. ter subido a esta tribuna e levantado esse assunto.

A matéria é importante, e esta Casa tem de se ocupar dela, até
porque podemos dizer, grosso modo, que tanto a questão do ensino
médio quanto a do ensino fundamental já estão muito bem
encaminhadas. Há diversos organismos e setores, além do próprio
poder público, cuidando deles, mesmo que não seja da forma como
gostaríamos. Mas, quanto ao ensino superior, quem fala por ele?
Quem o defende? E disso que esta Casa tem de se ocupar.

Gostaria de dizer que, independentemente de a nossa Comissão
terminar amanhã, por força regimental - o ilustre Deputado Paulo Piau
vai apresentar o relatório e, seguramente, havemos de aprová-lo -,
temos de continuar discutindo a questão do ensino superior em nosso
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Estado. Parabéns, ilustre Deputado Edson Rezende!

O Deputado Edson Rezende - Gostaria de apresentar um dado
importante: a Associação Paulista de Medicina tomou a decisão, em
documento, de que não se abriria, em São Paulo, nenhuma faculdade
de medicina. E a Associação Médica Brasileira, juntamente com
outras associações médicas dos Estados, está estudando essa
questão. Mas o que estamos querendo com esse projeto foi fruto de
uma discussão que começou no Paraná e, agora, está em outros
Estados. Não defendemos essa proposta de não se abrir escolas de
medicina, como quer a Associação Paulista, nos próximos dez anos.
Apresentamos outra situação: a necessidade, a demanda e o ouvir a
região, ou seja, os atores políticos e sociais da região devem
manifestar-se e participar da discussão da abertura de um curso em
sua região.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Agradeço o aparte, Deputado
Edson Rezende.

Gostaria de fazer um paralelo: V. Exa. fala do ensino superior; o
Deputado Márcio Cunha falou a respeito da universidade do Estado;
nas galerias, o pessoal da saúde está reivindicando reajuste de
salários; ao lado, está-se realizando uma reunião da CPI do Leite.
Portanto, Sr. Presidente, são gastos, ou melhor dizendo,
investimentos necessários para que haja desenvolvimento, para que a
comunidade tenha mais opções.

No entanto, aproveitando o encaminhamento de V. Exa., gostaria de
mostrar a incoerência de um assunto que já foi comentado de manhã
e que está no "Minas Gerais" do dia 5/10/2001: o Decreto n° 41.984,
que altera o regulamento do ICMS.

Veja bem, Deputado Edson Rezende: a partir do momento que o
Governo do Estado de Minas Gerais sacrifica o setor produtivo, está
diminuindo a oportunidade de investir mais na educação; está
diminuindo a possibilidade de se aumentarem os salários dos
servidores que, conforme a faixa, estão há sete anos sem aumento;
está diminuindo a possibilidade de sobrevivência do produtor de leite,
discussão levantada pela CPI do Leite, que nem imaginava que
pudesse existir. No entanto, o adubo está sendo aumentado em 8,4%
no valor do ICMS. O que isso significa?

Será que as autoridades econômicas do Estado, a Secretaria da

rÃ'



317
Fazenda, têm consciência do que pode significar o resultado final
desse aumento do imposto? Muitos, sobretudo os leigos, devem
pensar: aumentou o imposto, então a arrecadação vai aumentar. Mas
acontece o contrário: a indústria de fertilizantes do Sul de Minas,
principalmente, e também a do Triângulo, estão ameaçadas de ter de
ir embora de Minas Gerais. E, a partir do momento em que isso
ocorre, há menos empregos e menos arrecadação. Nas regiões
fronteiriças do Estado, Bahia e Rio de Janeiro, os produtores
comprarão adubo nos outros Estados, sem dúvida, como já o fazem
com tratores, carros e óleo diesel.

Portanto, quero deixar aqui minha consciência tranqüila, para fazer
essa crítica ao Governo do Estado O calcário do cerrado do Triângulo
está aumentando 4,3%. Sem o calcário, não se produz. Os defensivos
agrícolas aumentaram 7,2%. E - pasmem! - há poucos dias, na
exposição de gado zebu, em Uberaba, o Sr. Governador anunciou
0,1% de ICMS sobre a carne. E, agora, o decreto vem voltando o
ICMS para 7%. Sabem o que significou uma redução do ICMS? A
permanência, em Minas Gerais, de vários frigoríficos, várias indústrias
da carne. Algumas foram reabertas, gerando emprego e arrecadação
do Estado, para que possa arcar com os investimentos no serviço
público e na educação. Estamos assistindo a essa incoerência, neste
momento, com relação a todo esse aumento que o Governo do
Estado preconiza. Isso significará decadência para o Estado. Temos o
exemplo no Triângulo. O Frigorífico Bertim, que já estava sendo
transferido para o Estado de Goiás, a partir do momento em que
houve o ajustamento e o equilíbrio do ICMS, permaneceu em nossa
cidade de ltuiutaba. Mas, agora, não sei qual medida tomarão,
Deputado Edson Rezende, para gerar a riqueza de que este Estado
precisa.

Chamo a atenção da sociedade para o fato de que nosso Estado já
é o terceiro PIB. Portanto, é um dos Estados mais tributaristas, e o
leite mostra isso. Minas Gerais é o Estado que mais tributa o leite no
País e, agora, vem com essa carga de impostos em cima do setor
produtivo, o que vai gerar diminuição da arrecadação e maior
desemprego e fazer com que as pessoas que aqui se encontram,
sedentas por um justo reajuste, possam ter essa esperança limitada
por medidas ignorantes, como essa que foi tomada hoje.
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O Sr. Secretário da Fazenda receberá todas as áreas afetadas, e

nós, como Deputados, devemos estar todos juntos, se possível, para
não permitir que um desastre dessa natureza possa ocorrer no
Estado. Agradeço o aparte a V. Exa. Pode parecer que meu aparte
não é coerente, quero parabenizar pela chamada de V. Exa., mas tem
tudo a ver. Não adianta querer educação, saúde e escola fundamental
de boa qualidade, se não houver setor produtivo forte, para bancar
todas essas despesas. Isso é, no mínimo, incoerente. Agradeço e
parabenizo V. Exa.

O Deputado Edson Rezende* - Obrigado, Deputado Paulo Piau.
Quero encerrar parabenizando a movimentação dos servidores da
Fundação HEMOMINAS. Sou médico há 23 anos e sei do trabalho
que já tivemos na instituição. Não é possível fazer um bom trabalho se
não houver salário justo. E nada mais importante do que salário justo
na saúde. E fundamental e é prioridade. Contem com nosso apoio ao
movimento de vocês. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a questão é a
seguinte: desde 1999 tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 239, de
minha autoria, que fixa normas para o ensino superior no Estado de
Minas Gerais.

Trata-se de projeto amplo, que fixa normas para o funcionamento
dos cursos de ensino superior. O projeto de autoria do Deputado
Edson Rezende estabelece requisitos para a criação, a autorização de
funcionamento, o acompanhamento e o reconhecimento de cursos,
entre eles o superior, também na área de saúde. Também está
entrando nessa matéria fixando normas para o funcionamento do
ensino superior.

Como o projeto é posterior ao meu, entendo que são matérias
conexas e o projeto dele não poderia tramitar dissociado do meu. A
minha questão de ordem é para que o projeto do Deputado Edson
Rezende, por ser matéria semelhante, seja anexado ao meu para
tramitação conjunta.

O Sr. Presidente - A questão de ordem de V. Exa. será respondida
no momento oportuno. Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Antônio Carlos Andrada.
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O Deputado Antônio Carlos Andrada* - Sr. Presidente, Srs.
parlamentares, prezados telespectadores da TV Assembléia, o projeta
de lei do Deputado Edson Rezende traz assunto muito interessante,
como foi colocado pelo Deputado Márcio Cunha, a respeito de
questão que envolve o ensino superior no Estado.

E realmente uma matéria que tem causado preocupação de diversos
setores, não só desta Casa, mas também da sociedade mineira.
Entendemos que o enfoque do projeto é muito importante, mas, no
nosso entendimento jurídico e acadêmico, ele contém algumas falhas,
que acabam por comprometer a tramitação. Uma das questões foi a
que levantei numa questão de ordem: essa matéria foi tratada
anteriormente pelo Projeto de Lei n° 239, que dispõe justamente sobre
as regras de funcionamento do ensino superior no Estado. Hoje, no
Estado, não existe uma lei. Estamos tentando, através desse projeto
de lei, estabelecer critérios gerais para o funcionamento de todos os
cursos de ensino superior em Minas Gerais. Esse projeto, inclusive,
recebeu uma análise muito profunda do Conselho Estadual de
Educação, que remeteu para a Assembléia um estudo com sugestões.
No nosso entendimento, são sugestões muito interessantes, que
foram 100% acatadas. Elaboramos um substitutivo que foi
apresentado ao meu projeto original, que está tramitando na Casa,
para atender justamente às ponderações e ao estudo mais técnico e
apurado do Conselho Estadual de Educação.

O projeto do Deputado Edson Rezende vem após esse. Como é
uma matéria que surgiu depois, nosso projeto tem preferência. O
projeto do Deputado Edson Rezende, que está tramitando agora, teria
de ser anexado ao Projeto n° 239, para tramitação em conjunto,
porque são matérias semelhantes. Esse é o primeiro entendimento,
que trata da questão da tramitação.

Outra questão que nos faz ser contrários, pelo menos em parte, ao
projeto do Deputado Edson Rezende é que o projeto, da forma como
está, cria uma certa confusão e um certo rigor, que vai colocar
algumas instituições submetidas a ela, e outras, não. O projeto do
Deputado Edson Rezende diz que as entidades que estão submetidas
ao Sistema Estadual da Educação, na área da saúde, teriam de estar
submetidas a essas regras. Pois bem, Minas tem diversas outras
instituições que não estão submetidas ao Sistema Estadual, mas ao
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Sistema Federal de Educação. Esses critérios iriam valer para
algumas instituições e não valeriam para outras. Estaria exigindo
demais de umas e não exigindo o mesmo de outras, criando um
quadro um tanto confuso. Por outro lado, temos de lembrar ainda que
as universidades, por dispositivo constitucional, têm autonomia, e não
podem se submeter a essas regras de leis estaduais. Têm autonomia
garantida pela Constituição. Teríamos instituições, como as
universidades, criando e colocando em funcionamento seus cursos à
margem dessa lei. Aquelas instituições do Sistema Federal também
estaria à margem dessa lei, e um grupo pequeno de instituições
estaria submetido a esses critérios. Isso criaria, talvez, uma certa
confusão no Estado.

Outro aspecto a ser assinalado: não obstante a preocupação do
autor com relação aos custos da saúde - queremos, inclusive, louvar a
iniciativa de se preocupar em garantir uma boa qualidade de ensino
na área da saúde -, temos de lembrar que esse esforço não pode ser
único e exclusivo nessa área. Ele quer submeter a criação de cursos,
na área, ao Conselho Regional de Medicina. Se assim fosse, teríamos
de submeter a criação dos cursos de Engenharia ao Conselho
Regional de Engenharia, os cursos de Odontologia ao Conselho
Regional de Odontologia, os cursos de Contabilidade ao Conselho
Regional de Contabilistas, e assim por diante.

Não podemos misturar os conselhos, que zelam pela ética e pelo
trabalho profissional daqueles que têm um diploma e estão habilitados
a desempenhar determinada profissão, com a questão acadêmica.
Esses conselhos foram criados e instituídos para acompanhar o
profissional. A questão acadêmica, a questão da formação é
acompanhada pelo Conselho Estadual de Educação, pelo Conselho
Federal de Educação e pelo MEC, que está instituindo o provão.
Minas Gerais também já discute a questão de estabelecer o provão
em nível estadual. Os mecanismos acadêmicos de controle e
avaliação são outros. Não podemos misturar as coisas, pois
estaríamos cometendo injustiça com as outras profissões. Por que o
conselho seria ouvido apenas na área médica? Entendemos que o
projeto peca nesses aspectos, que precisam ser discutidos para que
não se cometa injustiça. Queremos uma boa avaliação, critérios
rígidos de acompanhamento, mas entendemos que esses critérios e
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essa avaliação têm que ser norma geral, para todo o ensino do
Estado, e não para apenas um curso ou uma área de atuação
profissional. E nesse aspecto que temos um entendimento
diferenciado. Por isso, colocamo-nos contrários ao projeto em
discussão e renovamos nossa questão de ordem, para que o projeto
em tela seja anexado ao nosso, protocolado com, pelo menos, um ano
de antecedência e tratando da mesma matéria.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, não há
quórum para continuação da reunião. Solicito o encerramento da
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados, que,

somados aos 14 Deputados em comissões, perfazem o total de 28
Deputados. Há quórum para a continuação dos trabalhos. Não há
outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.279/2000, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, que consolida a
legislação tributária do Estado e estabelece novas regras para a
apuração, a apropriação e o estorno do crédito tributário. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.279/2000

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n°6.763, de 26
de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 29 - .........................................................
§ 50 - Para o efeito de aplicação deste artigo, será observado o

seguinte:
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1 - o débito e o crédito devem ser apurados em cada
estabelecimento do contribuinte;

2 - é vedada a apuração conjunta, ressalvada, conforme dispuser o
regulamento, a hipótese de inscrição única;

3 - na hipótese de estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular,
situados no Estado, a apuração, ressalvadas as exceções previstas
na legislação, será feita de forma individualizada, por estabelecimento,
e, após o encerramento do período de apuração do imposto, os saldos
devedor e credor poderão ser compensados entre si, conforme
dispuser o regulamento;

4 - darão direito a crédito:
a) a entrada de bem destinado ao ativo permanente do

estabelecimento, hipótese em que:
ai) a apropriação será feita à razão de um quarenta e oito avos por

mês, devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer
a entrada do bem no estabelecimento;

a.2) a fração de um quarenta e oito avos será proporcionalmente
aumentada ou diminuída, "pro rata die", caso o período de apuração
seja superior ou inferior a um mês civil;

a.3) na hipótese de alienação do bem antes do término do
quadragésimo oitavo período de apuração contado a partir daquele
em que tenha ocorrido a sua entrada no estabelecimento, não será
admitido, a partir do período em que ocorrer a alienação, o
creditamento de que trata esta alínea em relação à fração que
corresponderia ao restante o quadriênio;

a.4) além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no
momento da apuração, o valor do imposto incidente nas operações
relativas à entrada de bem destinado ao ativo permanente e o crédito
correspondente serão escriturados em livro próprio;

b) a utilização de serviço de comunicação:
b.1) no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2002;
b.1.1) por estabelecimento prestador de serviço de comunicação, na

execução de serviço dessa natureza;
b.1.2) por estabelecimento que promova operação que destine ao

exterior mercadoria ou que realize prestação de serviço para o
exterior, na proporção destas em relação às operações e prestações
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totais;
b.2) a partir de 1° de janeiro de 2003, por qualquer estabelecimento;
c) a entrada de energia elétrica no estabelecimento:
c.1) no período entre 1° de agosto de 2000 e 31 de dezembro de

2002;
cli) que for objeto de operação subseqüente de saída de energia

elétrica;
c.1 .2) que for consumida no processo de industrialização;
c.11.3) cujo consumo resulte em mercadoria ou serviço objeto de

operação ou prestação para o exterior, na proporção destas em
relação às operações e prestações totais;

c.2) a partir de 1° de janeiro de 2003, em qualquer hipótese;
d) a entrada, a partir de 10 de janeiro de 2003, de bem destinado a

uso ou consumo do estabelecimento.
Art. 32 - ..................................
§ 40 - Devem ser também estornados os créditos referentes a bens

do ativo permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de
2000 e alienados antes de decorrido o prazo de cinco anos contado
da data da sua aquisição, hipótese em que o estorno será de 20%
(vinte por cento) por ano ou fração que faltar para completar o
qüinqüênio.

§ 6° - Em qualquer período de apuração do imposto, se bens do
ativo permanente entrados no estabelecimento até 31 de julho de
2000 forem utilizados na comercialização, industrialização, produção,
geração ou extração de mercadorias cujas saídas resultem de
operações isentas, não tributadas ou com base de cálculo reduzida ou
na prestação de serviços isentos, não tributados ou com base de
cálculo reduzida haverá estorno proporcional dos créditos
escriturados, conforme dispuser o regulamento.

§ 80 - Para efeito de aplicação do disposto nos § 60e 70, equiparam-
se às tributadas as operações e prestações com destino ao exterior,
bem como as isentas e com base de cálculo reduzida em que haja
previsão de manutenção integral do crédito.

§ 12 - Para aplicação do disposto nos § 40 a 11, além do
lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da
compensação prevista no art. 29, os créditos resultantes de operações
de que decorra entrada até 31 de julho de 2000 de bens destinados
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ao ativo permanente serão objeto de lançamento em livro próprio
ou em outro documento previsto na legislação tributária, na forma em
que dispuser o regulamento.

Art.33 -	...........................................................................
§ 10
3) ..................................................................................................
e) o do estabelecimento ou domicílio do destinatário, quando o

serviço for prestado por meio de satélite;".
Art. 213 - Após a decisão irrecorrível na instância administrativa,

será feita compensação imediata entre o valor depositado pelo
contribuinte, na forma do art. 212, e o valor do crédito tributário
devido.

§ 1° - E facultado ao contribuinte optar pela restituição do valor
depositado, se indevido, ou a diferença, se excessiva, aplicando-se
em ambas as hipóteses a correção pela TJLP.

§ 20 - Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados com
base nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos
fiscais estaduais.

Art. 215 - O depósito judicial poderá ser imediatamente levantado
pelo Estado quando superior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais),
observadas as normas contidas nesta seção e, ainda, o seguinte:

- no caso de pagamento indevido ou a maior do tributo reconhecido
em sentença condenatória transitada em julgado desfavorável à
Fazenda Pública Estadual, o contribuinte efetuará imediatamente a
compensação desse valor do crédito tributário devido, podendo,
inclusive, transferi-lo a terceiros;

II - a compensação de que trata o inciso anterior só poderá ser
efetuada entre tributos da mesma espécie;

III - é facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição;
IV - no caso de fechamento da empresa fica o Estado obrigado a

fazer a restituição no prazo máximo de cento e vinte dias;
V - a compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo

corrigido monetariamente com base na variação da Taxa de Juros a
Longo Prazo - TJLP -;

VI - a compensação se dará após liquidada a sentença judicial.".
Art. 20 - Os arts. 31 e 33 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, ficam acrescidos dos seguintes dispositivos:
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"Art. 31 -
§ 30 - Em cada período de apuração do imposto, não será admitido o

abatimento de que trata a alínea "a" do item 4 do § 50 do art. 29, na
proporção das operações e prestações isentas, não tributadas ou com
base de cálculo reduzida em relação ao total das operações e
prestações, conforme dispuser o regulamento.

§ 40 - Após o quadragésimo oitavo período de apuração do imposto,
contado a partir daquele em que tenha ocorrido a entrada do bem
destinado ao ativo permanente, também não será admitido o
abatimento, a título de crédito, da eventual diferença entre o valor total
do imposto incidente na operação relativa à entrada do bem e o
somatório dos valores efetivamente lançados como crédito nos
respectivos períodos de apuração.

Art. 33 - ......................................................
§ 1 0	...............................................
3) .......................................................................................
f) aquele onde seja cobrado o serviço, nos demais casos:".
Art. 30 - o § 3 0 do art. 33 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, fica restabelecido com a seguinte redação:
"Art. 33- ..........................................................................
§ 30 - Para efeito do disposto no item 3 do § 10, na hipótese de

prestação de serviços de telecomunicações não medidos envolvendo
localidades situadas nesta e em outra unidade da Federação, cujo
preço seja cobrado por períodos definidos, o imposto devido será
recolhido, em partes iguais, para esta e a outra unidade da Federação
envolvida na prestação.".

Art. 40 - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições
previstas em regulamento, a reduzir a até 7% (sete por cento) a carga
tributária nas operações internas com produtos classificados nos
seguintes códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM:
tijolos cerâmicos, código 6904.10.00: tijoleiras (peças ocas para tetos
e pavimentos): tapa-vistas (complementos de tijoleira) de cerâmica,
código 6904.90.00, telhas cerâmicas, código 6905.10.00; manilhas e
conexões cerâmicas, código 6906.00.00, promovidas por
estabelecimento industrial.
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Art. 5° - O crédito tributário relativo ao ICMS de qualquer natureza

vencido até 31 de agosto de 2001, formalizado ou não, inclusive o
inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, poderá ser
pago de uma só vez até quarenta e cinco dias da publicação desta lei,
com redução de 95% (noventa e cinco por cento) no valor dos juros
moratórios e das multas;

Art. 6° - O crédito tributário a que se refere o artigo anterior poderá
também ser pago em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde
que o contribuinte o requeira e recolha o valor da primeira parcela até
quarenta e cinco dias da publicação desta lei.

§ 10 - Na hipótese deste artigo, os juros moratórios e as multas
serão devidas com redução de:

- 90% (noventa por cento) para pagamento em até seis parcelas;
II - 80% (oitenta por cento) para pagamento em até oito parcelas;
III - 70% (setenta por cento) para pagamento em até doze parcelas;
IV - 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito

parcelas;
V - 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro

parcelas;
VI - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis

parcelas;
VII - 30% (trinta por cento) para pagamento em até cem parcelas;
VIII - 20% (vinte por cento) para pagamento em até cento e vinte

parcelas.
§ 2 - Nas hipóteses dos artigos anteriores, os juros aplicáveis ao

crédito tributário serão calculados com base na variação mensal da
Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP -, instituída pela Lei Federal n°
9.365, de 16 de dezembro de 1996, em substituição à taxa SELIC ou
outra que vier a substituí-Ia.

§ 32 - Relativamente às multas isoladas, de qualquer origem, o seu
valor será reduzido em 98% (noventa e oito por cento) para
pagamento à vista, na forma do "caput" do artigo 5-°, e, quando
parcelado, com observância dos incisos 1 a VIII do § 1 2 deste artigo,
mesmo quando o crédito tributário for constituído somente desta.

§ 40 - As empresas em processo de concordata preventiva ou
suspensiva decretada até 31 de agosto de 2001 poderão também se
habilitar ao benefício desta lei, pagando integralmente ou parcelando
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escalonadamente seus débitos.

§ 59 - O pagamento das parcelas de que trata o "caput" deste artigo
deverá ser efetuado no último dia útil de cada mês.

§ 6 - O valor da parcela não será inferior a R$100,00 (cem reais).
§ 70 - O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do

débito, a expressa renúncia a qualquer recurso administrativo ou a
desistência dos já interpostos.

§ 80 - O não pagamento de três parcelas consecutivas importará o
cancelamento do parcelamento e o restabelecimento do crédito
tributário sem os benefícios de que trata esta lei.

§ 9° - Os benefícios previstos nesta lei não alcançam a importância
já recolhida.

§ 10 - O disposto nesta lei estende-se ao crédito constituído
somente de multa isolada.

Art. 70 - Os benefícios previstos nesta lei somente se aplicam ao
débito reconhecido pelo contribuinte.

§ 1° - Na hipótese de reconhecimento parcial de débito pelo
contribuinte, os benefícios desta lei se restringem à parcela
efetivamente reconhecida.

§ 20 - Ocorrendo a hipótese prevista no § 1°, deverá o interessado
apresentar demonstrativo detalhado da parcela do crédito tributário a
ser recolhida.

Art. 80 - Os contribuintes que têm parcelamento em curso poderão
optar pelos benefícios desta lei, observando-se o seguinte:

- o parcelamento em curso deverá ser cancelado, e imediatamente
deverá ser promovida a apuração do saldo remanescente, com todos
os ônus legais e a restauração das multas que eventualmente tenham
sido reduzidas;

II - os benefícios desta lei somente incidirão sobre o saldo
remanescente do parcelamento em curso, apurado na forma do inciso
anterior, não se aplicando às parcelas já quitadas;

III - o parcelamento de que trata este artigo não configura
reparcelamento.

Art. 90 - Não incidirão honorários advocatícios na fase administrativa
do processo tributário.

§ 1° - Os honorários advocatícios incidirão sobre os créditos
tributários inscritos na dívida ativa ao percentual de 5% (cinco por
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cento) cuja execução tiver sido efetivamente ajuizada.

§ 2° - Na hipótese de débito inscrito em dívida ativa:
- a concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada

ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios
calculados sobre o valor do crédito tributário efetivamente recolhido;

II - os honorários advocatícios serão recolhidos em número de
parcelas não inferior ao concedido para o crédito tributário.

Art. 10 - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a
concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada à
desistência da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos
honorários advocatícios, se for o caso.

Art. 11 - O deferimento do benefício de que trata esta lei ou do
pedido de parcelamento não homologa o pagamento efetuado,
podendo ser revogados os benefícios caso não sejam cumpridos os
requisitos legais.

Art. 12 - Ficam remitidos os créditos tributários do mesmo sujeito
passivo cujo valor total seja inferior a R$2.000,00 (dois mil reais) e que
tenham sido constituídos até 31 de dezembro de 1999.

Art. 13 - Será promovido o arquivamento definitivo das execuções
fiscais que vierem a permanecer paralisadas por mais de cinco anos,
desde que certificada a inexistência de bens para garantia de
recebimento do crédito tributário.

Art. 14 - Não será promovida a execução fiscal contra sócio
meramente cotista que não tenha participado da administração da
empresa devedora, salvo se tiver concorrido para a prática da
infração.

Art. 15 - Quando requerido e justificado pelo contribuinte, o
Secretário da Fazenda, ouvido o Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, fará retornar à fase inicial o processo que se encontra em
execução fiscal ou não para reexame da Ação Fiscal.

Art. 16 - O produtor rural e as cooperativas que possuírem crédito
acumulado do ICMS em razão de qualquer operação sob o regime de
diferimento, bem como em razão de operação com ovos beneficiados
pela isenção, poderão utilizá-lo integralmente, sem qualquer vedação,
bem como transferir integralmente o crédito acumulado para
contribuinte deste Estado ou para fornecedor situado fora do Estado,
desde que mantenha livros fiscais ou obtenha certificado de crédito do
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ICMS para controle de suas operações, dispensada exigência de
bons antecedentes perante a Fazenda Pública Estadual.

Art. 17 - Fica permitido ao contribuinte do ICMS o aproveitamento
integral de quaisquer créditos relativos a operações com fibra de
algodão de qualquer espécie, realizadas até 31 de dezembro de 2001,
ainda que tais operações sejam beneficiadas com incentivos fiscais
decorrentes de convênios celebrados no âmbito do Conselho Nacional
de Política Fazendária - CONFAZ - ou sejam beneficiadas com
incentivos e benefícios concedidos unilateralmente por atos
normativos dos Estados e do Distrito Federal.

Parágrafo único - Para fins deste artigo, será considerada a entrada
de mercadoria remetida a estabelecimento localizado em território
mineiro, a qualquer título, por estabelecimento que venha recolher o
imposto à unidade de Federação de origem e se beneficie dos
incentivos e dos benefícios fiscais previstos neste artigo.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto
com relação aos arts. 29, 31, 32 e 33 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, na redação dada pelo art. 1° desta lei cujos efeitos
serão produzidos a partir de 1 o de agosto de 2000, e com relação à
norma prevista na alínea "d" do item 4 do § 50 do art. 29 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, que produz efeitos a partir de 1°
de janeiro de 2000.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o
§ 60 do art. 29 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2001.
Antônio Júlio
Justificação: As alterações apresentadas por este substitutivo visam

a modificar dispositivos da legislação tributária estadual, objetivando
reduzir multas e juros relativos ao ICMS, de modo a criar expectativa
mais favorável ao Estado de receber os créditos tributários. Essa
redução é uma forma de estimular os contribuintes a quitar os créditos
tributários e de permitir ao Estado arrecadar maior volume de
recursos.

Propõe, também, o presente substitutivo regra mais transparente
para possibilitar ao contribuinte a restituição do valor pago
indevidamente, ou a maior, de tributo estadual, correspondente ao
principal e a acessórios e a compensação do mencionado valor com o
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recolhimento de importância correspondente ao crédito tributário
devido, bem como a transferência desse crédito para terceiros.

Autoriza também o Poder Executivo a reduzir a 7% a carga tributária
nas operações internas com tijolos cerâmicos, tijoleiras, tapa-vistas e
similares promovidas por estabelecimento industrial. Propõe ainda
estender aos produtores rurais o benefício da utilização e da
transferência integral dos créditos acumulados, o que possibilitará
maior competitividade e maior investimento nas atividades
agropecuárias, com aumento em médio e longo prazos da base
tributária, com o conseqüente aumento da própria arrecadação do
ICMS.

Por fim, visa a permitir o aproveitamento integral de quaisquer
créditos relativos a operações com fibra de algodão de qualquer
espécie realizadas até 31/12/2001 nas condições que menciona.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.279/2000
EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O ad. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 19751

passa a vigorar acrescido do seguinte § 7°:
Art. 70 - ...................................
§ 7° - A não-incidência a que se refere o inciso VII aplica-se à saída

de concreto cimento ou asfáltico para emprego em obra de construção
civil, quando preparado por construtor.".

Sala das Reuniões, 20 de junho de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: A presente emenda tem o objetivo de consignar na lei

de regência do ICMS dispositivo que esclareça a não-incidência desse
imposto estadual sobre a prestação de serviço de preparação de
concreto cimento ou asfáltico para a atividade de construção civil,
sujeita ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN, de
competência municipal.

Não obstante estar assentado na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, além de encontrar entendimento pacífico no âmbito
do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que os
insumos utilizados no serviço de construção civil, produzidos pelo
próprio construtor, que se agregam à construção, não são
caracterizados, do ponto de vista jurídico-tributário, como
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mercadorias, é fato que alguns poucos fiscais do Estado ainda
promovem autuações de empresas construtoras em razão da
preparação desses insumos.

Como se sabe, o serviço de preparação do concreto cimento
materializa-se em betoneiras móveis, insumo utilizado na construção
de prédios. Já o concreto asfáltico - também denominado concreto
betuminoso usinado a quente CBUQ -, é preparado durante a
prestação do serviço de pavimentação asfáltica de vias públicas.

Provocadas por iniciativas isoladas, essas autuações esporádicas
têm causado grande transtorno às empresas, à fiscalização e,
sobretudo, ao Estado, cuja estrutura administrativa é mobilizada para
preparar e acompanhar o custoso processo fiscal que delas se origina
e que, ao final, sujeita-se à inevitável anulação da ação fiscalizadora
pelo Conselho de Contribuintes do Estado.

Para que não pesem dúvidas sobre a pertinência e atualidade da
presente proposta de emenda, reproduzimos, a seguir, algumas
decisões do Conselho de Contribuintes do Estado que declararam a
não-incidência do ICMS sobre o serviço de preparação de concreto
cimento e concreto asfáltico:

"Conflito de competência - ICMS-ISSQN - Massa asfáltica -
Fornecimento de massa asfáltica, saída de usina de asfalto, até o
local da pavimentação. E entendimento pacífico que na pavimentação
de rodovias, se o prestador de serviços instalar ou arrendar usina de
asfalto, para produzir e fornecer massa asfáltica em obra específica
sob sua responsabilidade, deve-se entender, para efeitos de
tributação de ICMS, que a usina e qualquer ponto no trecho da obra
por ela abastecida encontram-se no mesmo local, sendo irrelevante a
distância entre eles. No caso dos autos, restou comprovado que a
empresa ora Impugnante celebrou contratos para pavimentação de
vias urbanas e rodovias, ficando entendido que a mercadoria objeto
da autuação (massa asfáltica) foi produzida no local da obra, não
incidindo portanto o ICMS sobre ela. Exigências fiscais de ICMS, MR
e Ml canceladas. Decisão unânime.

Mercadorias - saídas desacobertadas - CBUQ - Irregularidade
apurada mediante a aplicação de índices técnicos de produtividade.
Informações colocadas nos itens 8 do Laudo Pericial (fl. 1.214) e 5 da
manifestação do DRCT/SRF/Metropolitana (fls. 1.230/1.231), assim
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como alguns argumentos bastante consistentes elencados pela
defesa, impedem a certeza de que o resultado apurado se coaduna
com realidade dos fatos, no que se refere a efetiva produção do
CBUQ e conseqüentemente, a sua movimentação realizada pela
Autuada nos exercícios fiscalizados. Exigências fiscais canceladas.
Decisão unânime.".

"Mercadorias - entradas desacobertadas - brita e areia - aquisições
anuais dos produtos em pauta apuradas a partir da produção
estimada do CBUQ. Sendo o item 3 do AI vinculado ao item 2, se a
imputação fiscal relativa a este é inconsistente, igual posicionamento
deve ser tomado em relação àquele a fim de cancelar-se as
exigências fiscais respectivas. Decisão unânime. Impugnação
procedente.

Sala das Sessões, 21/10/98.
Windson Luiz da Silva - Presidente (acórdão n° 13.056/98/3 - PTA

01.000004470-03)".
"Conflito de Competência - ICMS-ISSQN - Massa asfáltica -

Fornecimento de massa asfáltica, saída da usina de asfalto em
caminhão especial até o local da pavimentação. Exclusão do ICMS-
MR, com base no art. 112 do CTN, eis que existem dúvidas quanto à
caracterização de que a produção do asfalto ocorreu fora do local da
prestação dos serviços, considerando-se os contratos de prestação de
serviços constantes dos autos. Mantida a exigência de multa isolada
por falta de emissão de documentos fiscais hábeis, porém, aplicando-
se o percentual de 20%, nos termos da alínea "a" do art. 55 - II da Lei
n° 6.763, de 1975. Pelo voto de qualidade aplicou-se, ainda, o
permissivo legal para redução a 20% de seu valor (art. 53, § 3 0 da
citada lei).

Obrigação Acessória - falta de inscrição estadual - Filial com
atividade de usina de asfalto, sem inscrição estadual (art. 661 do
RICMS/91). Exigência de Ml parcialmente mantida, reduzindo-se seu
valor em virtude da aplicação de UPFMG incorreta (art. 53, 1 da Lei n°
6.763, de 1975). Impugnação parcialmente procedente. Decisão
unânime." (PTA 01.00109.95-8)".

Além do órgão fiscal do Estado, também outros Conselhos firmaram
o mesmo juízo sobre o ICMS na prestação de serviço de
pavimentação asfáltica ou usinagem de concreto cimento, consoante
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se depreende da decisão proferida pelo egrégio Conselho de
Contribuintes do Estado do Rio de Janeiro, ao manifestar-se em
decisão a respeito da matéria, através do Acórdão 1.779, da 2
Câmara, cuja ementa é:

"Fornecimento de massa asfáltica para aplicação em obras de
construção ou reparo de vias públicas - Não incidência do ICMS - Não
incide o ICMS no fornecimento de massa asfáltica para aplicação,
pelo próprio fornecedor, em obras de construção ou reparo de
logradouros públicos, da mesma forma que não incide no
fornecimento de concreto preparado para aplicação em obras de
construção civil, consoante jurisprudência mansa e pacífica do
Supremo Tribunal Federal." (Proc. n° 04/358.029/82. Acórdão 1.779
da? Câmara - D.O. de 15.05.84)".

No mesmo sentido o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de
São Paulo definiu a questão naquele Estado:

"Concreto Asfáltico - Não-incidência do imposto na execução de
serviços de asfaltamento em obra de construção civil - Provido o
recurso - Decisão unânime.

Tratando-se de massa asfáltica, observo que este Tribunal, na
esteira do entendimento expendido pelo Poder Judiciário, tem
decidido que o tributo não é devido nos casos da espécie. Cito,
apenas a título ilustrativo, a recente decisão de Câmaras Reunidas,
cuja ementa transcrevo: "Concreto Asfáltico - Não incidência do 1CM,
na execução de serviços de asfaltamento em obra de construção civil
- Jurisprudência do STF nesse sentido - Pedido de revisão do
contribuinte provido - Decisão não homologada, prevalecendo apenas
para o caso. Em primeiro lugar, patente a divergência quanto ao
critério de julgamento, conheço do recurso, concordando, assim,
nesse particular, com o Relator. No mérito, impetro vênia para
dissentir do seu brilhante voto, para dar integral provimento ao
presente pedido revisional, na esteira da iterativa jurisprudência do
STF, que é abrangente quanto à não-incidência do 1CM nas
operações noticiadas nestes autos, ou seja, de execução de serviços
de asfaltamento em obra de construção civil. A mistura asfáltica é
idêntica à mistura de concreto e massa fina e, por isso, não há
fundamento para a exigência fiscal, objeto destes autos. Proc. DRT-1
n. 4371185, julgado em sessão de CC.RR. de 4.7.90 - Rei. Paulo
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Celso Bergstrom Bonilha - Ementa do voto do Juiz Amaro Pedroza
de Andrade Filho" (Boletim TIT n. 251/1983, ementa n. 1145).

Proc. DRT-5 n. 2543190, julgado em sessão da 6a Câmara de
30.6.92 - Rei. Moacir Andrade Peres".

Estas decisões dos Conselhos estaduais colocam um ponto final na
questão, vinculando a fiscalização quanto à não incidência do tributo
sobre as atividades de construção civil acima mencionadas.

E oportuno lembrar que o entendimento fiscal acima reproduzida
tem suas premissas extraídas das normas legais que regulamentam o
sistema tributário. Este tem sua estrutura-base fixada na Constituição
Federal, que define as espécies tributárias. Os dispositivos
constitucionais de interesse específico à questão são os arts. 155,
letra "b", e 156, inciso IV, que definem a competência tributária para a
instituição do ICMS e do ISS, respectivamente.

O art. 156, inciso IV, define a distribuição constitucional de
competência tributária. Os serviços incluídos na lista instituída pela lei
complementar estão sujeitos exclusivamente ao imposto sobre
serviços. Não se trata apenas de diferenciar atividades econômicas. A
lista reparte a competência das entidades de direito público para
onerar o contribuinte. A Constituição, assim, não permite à União ou
aos Estados criar gravame sobre esses serviços, sob pena de
inconstitucionalidade por invasão de competência.

A presente emenda está calçada exatamente na divisão de
competência tributária definida na Constituição. O legislador
constitucional procurou evitar a confusão entre os tributos,
estabelecendo um regime de atribuições e competência que não
admite tanto a concorrência entre o ICMS e o ISS, quanto a
intromissão de um no campo privativo do outro. Assim, a atividade
listada sujeita-se ao ISS; aquela não constante na lista é tributada
pelo ICMS.

Por sua vez, o legislador infraconstitucional fixou regras de
tributação que levam em consideração as bases fáticas de incidência,
isto é, o imposto é discriminado em razão do núcleo ou da essência
de seu fato gerador. Assim, a individualização do tributo e a definição
da competência para instituí-lo passam pela identificação da natureza
da situação ou da relação fática verificada. Essa é regra explicitada no
art. 40 do CTN, que dispõe que "a natureza jurídica especifica do
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tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação".
De tudo isso temos que, quando o prestador de serviços adquire

produtos para a execução de serviço, estes materiais tornam-se
acessórios do serviço. Este, o serviço, é a essência ou o núcleo do
negócio. Não se trata de uma venda, uma revenda ou uma operação
de circulação de mercadorias entre comerciantes, industriais ou
produtores, mas tão-somente de uma prestação de serviço ao usuário
final, e essa prestação é tributada exclusivamente pelo ISS.

Com base nestes princípios tributários, coube ao legislador estadual
fixar os contornos do tributo. No caso do ICMS, é relevante citar o art.
70, inciso VII, da Lei n°6.763, de 26/12/75, que prevê a não-incidência
do imposto estadual "na saída, de estabelecimento prestador de
serviço alcançado por tributação municipal, de mercadoria para
utilização ou emprego na prestação de serviço listado em lei
complementar, ressalvados os casos expressos de incidência do
imposto de competência estadual". Essa regra é repetida no art. 5 0 ,
inciso VIII, do Decreto n° 38.104, de 28/6/96, que regulamenta o
tributo. Ou seja, a legislação estadual seguiu a orientação
constitucional, deixando para a lei complementar a definição dos
serviços sujeitos ao ISS. O Decreto-Lei n° 406/68 (recepcionado como
lei complementar) estabelece, no seu inciso XXXII, que incidirá o ISS
sobre a prestação de serviço de construção civil, de obras hidráulicas
e outras semelhantes, inclusive serviços auxiliares ou
complementares.

O raciocínio ora desenvolvido está alicerçado em numerosas
decisões do Conselho de Contribuintes, que por diversas vezes teve
oportunidade de firmar juízo sobre o emprego de materiais na
construção. O tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal
quando da apreciação do regime tributário a que se sujeita o
fornecimento de concreto em betoneiras para emprego em obras de
construção civil.

Já decidiu o STF:
"1CM - a ele não está sujeito o fornecimento de concreto para

construção civil.
A mistura física de materiais não é mercadoria produzida pelo

empreiteiro, mas parte do serviço a que este se obriga, ainda quando,
a empreitada envolve fornecimento de materiais. Material, mesmo
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misturado para o fim específico de utilização em certas obras, não
se confunde com mercadoria (RE 82.501-SP e RE 91.111-MO).
Incide, na espécie, o ISS (STF - Agr. Inst. 92.985 - PE - Agravante:
Estado de Pernambuco - Agravado: Concreto Premix de Pernambuco
3/A) (RT - 95/689)".

Outros tribunais do País também já se manifestaram sobre o tema:
"Imposto sobre Circulação de Mercadorias - confecção e entrega de

formas de madeira para concreto - transporte e preparo em
caminhões - entrega na construção - não-incidência do tributo.

A jurisprudência tranqüila do STF é no sentido de que o preparo de
concreto em caminhões apropriados para o transporte e sua entrega
na obra de construção não se sujeitam ao ICMS. (RT - 578i70, TJSP -
1983)";

"Presta simples serviços quem fornece concreto, por empreitada,
material esse obtido com a mistura de água, cimento, pedra britada e
areia. Assim, a transação sujeita-se ao pagamento do imposto
municipal sobre serviços, e não ao de circulação de mercadorias". (RT
- 417/226)".

Em recente decisão, o Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda reconheceu a impossibilidade de se desvincular a mistura
dos insumos para o concreto cimento (procedimento idêntico ao
concreto asfáltico) do assentamento da mistura, concluindo ser um
processo único, inexistindo, por conseqüência, elaboração de produto
novo sujeito ao IPI:

"IPI - Serviço de Concretagem. A inclusão na lista de serviços anexa
ao DL n° 406/68 (com alterações posteriores) exclui a incidência de
qualquer outro tributo. IPI - Inocorrência de fato gerador, face as
características da atividade, não havendo solução de continuidade
entre o início da mistura, no estabelecimento do executor do serviço, o
aperfeiçoamento de sua preparação durante o trajeto do caminhão-
betoneira até o local da obra e sua entrega nesta, já em forma de
serviço. Recurso a que se dá provimento. (Processo n° 10.980 -
015913/92/80 - DOU de 25/09/96)" (grifo nosso).

Também o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já se
manifestou quanto à não-incidência do ICMS na prestação de serviço
de preparação de concreto fresco, como se infere do seguinte
acórdão:
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"ICMS fabrica de cimento-produção de concreto fresco-mesma
unidade industrial - A prestação de serviço de concreto fresco constitui
fato gerador do ISSQN, descabendo a incidência do ICMS para o
cimento se este é produzido no mesmo estabelecimento industrial,
pois, no caso, ocorre simples movimentação física de bens, vedada,
assim, a incidência do ICMS, porque a lei nega a acumulação de
tributos diferentes sobre o mesmo fato gerador. (Apelação Cível
6.724/9 - Comarca de Belo Horizonte - Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais - Primeira Camara Cível - Relator: Desemb. Lucena
Pereira - MG DJ. 13/5/94)".

Todas as decisões administrativas e judiciais acima reproduzidas
assentam-se na Súmula n° 167, do Superior Tribunal de Justiça, que
consolidou o entendimento quanto à inconstitucionalidade da
incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de preparação de
concreto, seja o cimento, seja o asfáltico:

"Tributário - ICMS - Operações interestaduais - Diferencial de
alíquotas - Empresa de construção civil - Não-incidência -
Precedentes - Incidência da súmula 167/STJ

1 - As empresas de construção civil não são contribuintes do ICMS,
salvo nas situações que produzam bens e com eles pratiquem atos de
mercância diferentes da sua real atividade, como a pura venda desses
bens a terceiros; nunca quando adquirem mercadorias e as utilizam
como insumos em suas obras.

2 - Há de se qualificar a construção civil como atividade de
pertinência exclusiva a serviços, pelo que "as pessoas (naturais ou
jurídicas) que promoverem a sua execução sujeitar-se-ão
exclusivamente à incidência de ISS, em razão de que quaisquer bens
necessários a essa atividade (como máquinas, equipamentos, ativo
fixo, materiais, peças, etc.) não devem ser tipificados como
mercadorias sujeitas a tributo estadual" (José Eduardo Soares de
Meio, "in" "Construção Civil - ISS ou 1CMS?", "in" ROT 69, p. 253,
Malheiros).

3 - Precedentes da egrégia 1 -Seção e da P e 23 Turmas do
Superior Tribunal de Justiça.

4- Incidência da Súmula 167/STJ: "O fornecimento de concreto, por
empreitada, para construção civil, preparado no trajeto até a obra em
betoneiras acopladas a caminhões, é prestação de serviço,
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sujeitando-se apenas à incidência do ISS".

5 - Recurso improvido (art. 544, § 2 0 , do CPC).
Agravo de Instrumento 347963/BA (2000/0124875-8) - Relator:

Ministro José Delgado - DJ 16.02.2001 - p. 362".
Como se vê, a proposição de inserir dispositivo específico na

legislação estadual sobre o ICMS visa tão-somente a explicitar regra
já aplicada pela Receita Estadual, conforme comprovam as decisões
apontadas, evitando o dispêndio de vultosos recursos financeiros em
autuações fiscais desprovidas de qualquer fundamento legal, as quais
estão fadadas à correção pelo Conselho de Contribuintes do Estado
ou pelo Poder Judiciário.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Ficam cancelados os créditos tributários, formalizados ou

não, ajuizada ou não sua cobrança, inclusive os inscritos em dívida
ativa, para cujos lançamentos o Fisco adotou como base de cálculo,
para fins de substituição tributária do imposto, o preço máximo de
venda a consumidor sugerido por tabelas divulgadas por entidades
representativas do comércio varejista de medicamentos.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não autoriza a restituição
ou a compensação de importâncias já recolhidas.

Art. .... - A base de cálculo para fins de substituição tributária de que
trata o "caput" do art. 239 do Anexo IX do RICMS/96, com redação do
Decreto n° 38.410, de 10 de outubro de 1996, é o valor
correspondente ao preço máximo de venda ao consumidor final
estabelecido no § 1°, art. 20, da Portaria n°37, de 11 de maio de 1992,
do extinto Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, que será
calculado a partir do valor da operação consignado na nota fiscal de
venda emitida pelo fabricante ou distribuidor.

Parágrafo único - Os preços constantes das tabelas publicadas pela
ABCFARMA, pela Sincofarma, pela Kairos e por outras entidades do
género não se prestam à determinação da base de cálculo do imposto
por substituição tributária de que trata o "caput" deste artigo.

Sala das Reuniões, 10 de agosto de 2001.
Dimas Rodrigues
Justificação: Propõe-se o cancelamento dos créditos tributários

provenientes de ações fiscais junto aos distribuidores e fabricantes
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mineiros de medicamentos, como contribuintes responsáveis a
título de substituição tributária pelo imposto devido pelo varejista, face
à adoção de base de cálculo buscada em tabelas de preços de venda
a consumidor elaboradas pela ABCFARMA, pela Sincofarma, pela
Kairos e por outras entidades do gênero, tipificando-as como pauta
fiscal, cuja adoção e alcance há muito vêm sendo repelidos tanto pelo
Superior Tribunal de Justiça quanto pelo Supremo Tribunal Federal
em inúmeras decisões (Repres. N° 1231-0-SC; RE 72.400 - RN, RE
77.544 - SP, RE 88307-SC; Repres 23.313-0; REsp 89.504-SP; REsp.
81642-SP; etc.). Além de as tabelas usadas pelo Fisco mineiro não
serem de observância compulsória em razão de não terem qualquer
cunho de oficialidade, elas foram elaboradas em desacordo com as
regras estatuídas na Portaria n°37, de 1992.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação da emenda ora proposta.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto um substitutivo do Deputado Antônio Júlio, que recebeu o n° 1,
e duas emendas, sendo uma do Deputado Djalma Diniz, que recebeu
o n° 1, e outra do Deputado Dimas Rodrigues, que recebeu o n° 2, e
que, nos termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com o substitutivo e as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.550/2001, do
Deputado João Leite, que dispõe sobre a prioridade nos
procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público Estadual e
por outros órgãos a respeito das conclusões das CPIs. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto
com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas nos
1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 321/99, do Deputado
Bilac Pinto, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município
de Santa Rita do Sapucaí. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. Em
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discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 930/2000, do Deputado
Paulo Piau, que cria o Certificado Ambientar da Propriedade Agrícola -
ISO-Agrícola. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em l o turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 954/2000, do Deputado
José Milton, que dispõe sobre o certificado de produto agrícola não-
transgênico. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com  a palavra,
o Deputado Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores que nos visitam e imprensa, um assunto esteve
em pauta nestes dias, não só nesta Casa, mas também no Estado e
no País, diante do disposto na legislação político-partidária brasileira
sobre o prazo para novas filiações.

Trago esse assunto à consideração desta Casa justamente por ter,
em minha trajetória política, o traço de nunca ter mudado de partido.
No ano que vem, completo 20 anos como parlamentar: fui Vereador
por 16 anos e estarei no quarto ano do meu primeiro mandato como
Deputado Estadual. Fui um dos fundadores do PMDB de Belo
Horizonte, junto com Tancredo Neves e Itamar Franco, no início da
década de 80, quando fizemos a fusão do PP com o MDB.

Nos últimos dias, a imprensa noticiou, às vezes de forma
especulativa e às vezes com afirmações efetivas, a troca de partido
dos parlamentares - Deputados e Senadores. Na oportunidade,
inclusive, a nossa Bancada do PMDB, em reuniões internas, discutiu o
desejo de alguns Deputados de deixarem seus partidos e filiarem-se
ao nosso.

Antes de mais nada, gostaria que esta posição fosse registrada em
ata, porque, infelizmente, muitas vezes nossos posicionamentos são
mal interpretados por outras pessoas. Na verdade, nunca obstaculizei
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a vinda de quem quer que fosse para o PMDB. Sou um homem de
princípios e extremamente partidário, sempre assumindo as posições
do meu partido. Em determinado momento, estipulamos que a vinda
de um filiado, com mandato ou não, deveria passar pelo crivo de
nossa bancada.

Portanto, se um parlamentar obstaculizasse a vinda de qualquer
pessoa que desejasse ingressar no PMDB, nós, da bancada, por
unanimidade, seríamos solidários com essa interpretação. As minhas
posições sempre foram partidárias. Particularmente, não tenho a
menor restrição com relação à vinda de nenhum Deputado. Insisto
que seja transcrito nos anais desta Casa o seguinte: Falam em
prováveis coligações de outros partidos com o PMDB. Em nível
proporcional, deixo claro que, da minha parte, não haverá nenhum
obstáculo. Haverá defesa intransigente com relação ao que considero
como sendo a minha casa, que é o meu partido, o PMDB. Esse
partido, sem dúvida alguma, nas últimas décadas, tem uma bonita
história a ser relatada. Nós, do PMDB, fomos os grandes estuários e
depositários das esperanças do povo brasileiro. Em um determinado
momento, abrigamos em nossa legenda inúmeros companheiros que,
infelizmente, por estarem filiados a partidos clandestinos, não podiam
ter trincheira própria para a sua luta. Coube a nós, do PMDB, abrigá-
los.

Sr. Presidente, a imagem e a história desse partido têm de ser
cultuadas e respeitadas. Como um dos peemedebistas históricos,
estou atento às novas filiações. Esperamos desses novos
companheiros o respeito à nossa legenda, às nossas bases
partidárias e aos diretórios municipais. Muitos deles têm poucos votos,
mas são diretórios sempre fiéis ao nosso PMDB.

Nos últimos dias, a vida política em Minas e no Brasil foi pautada
pela migração partidária, tendo centenas de Deputados trocado de
legenda. Isso até que poderia parecer uma ação normal, se não
estivéssemos a menos de um ano das eleições gerais. Afinal,
qualquer pessoa tem o direito de mudar de lado, de gravata, de
parceiro, de time ou de partido quando bem lhe aprouver. O problema
é o tempo exíguo para eveitar que o eleitor se sinta confuso diante de
um quadro partidário fragmentado e difuso. Dentro de pouco tempo, o
eleitor terá de escolher um Deputado ou um governante que, na última
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eleição, ajudou a eleger por outro partido.

Isso acontece porque as nossas instituições partidárias ainda são
frágeis. Além disso, a legislação eleitoral tem vigência periódica. Um
ano antes das eleições, alteram-se totalmente os perfis das bancadas
eleitas no pleito anterior, o que contribui para o enfraquecimento dos
partidos políticos. Nesta Casa, a situação partidária era
completamente diferente nas eleições de 1998, em que o maior
partido, o PSDB, crescia verticalmente à sombra dos Governos
Estadual e Federal; e hoje, ele amarga a perda de seis Deputados. O
PL, que tinha pequena bancada, de apenas três parlamentares, hoje é
a segunda maior representação, com 11 Deputados, perdendo apenas
para o meu partido, o PMDB, que elegeu 9, passou para 15 e hoje
estabilizou-se em 13 Deputados.

Nunca mudei de partido - sou um dos fundadores do PMDB de Belo
Horizonte -, desde quando entrei para a vida pública, em 1982, sendo
eleito por quatro mandatos consecutivos para a Câmara Municipal de
Belo Horizonte e, em 1998, para a Assembléia Legislativa. Acredito
que se faz necessária a volta da fidelidade partidária ou, no mínimo -
esta é a minha proposta -, uma quarentena partidária. Para a
valorização do voto e da vontade do eleitor, seria preciso ampliar o
tempo para filiação. Na minha opinião, ele teria de ser de, no mínimo,
24 meses, que seria o tempo suficiente para que o eleitor entendesse
que o que motivou a troca de partido foram os critérios ideológicos,
programáticos e éticos.

Pelo contrário, o eleitor vê nessas mudanças a busca desenfreada
de poder, representada por partidos que estão mais bem posicionados
nas pesquisas, por meras intrigas políticas e pessoais e, até mesmo,
por pirraças.

O que vemos com essa legislação eleitoral capenga são adversários
de ontem se transformarem em correligionários de hoje. E claro que
essa situação causa certo desconforto entre os membros das
bancadas. Talvez seja essa uma das razões pelas quais o eleitorado
coloque justos e injustos no mesmo saco. Não podemos permitir que
essa situação perdure indefinidamente. Precisamos urgentemente
fortalecer os partidos, para que deles surjam propostas mais
concretas em prol da democracia e da sociedade. A reforma política,
ora em gestação no Congresso Nacional, tem de ser mais discutida,
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envolvendo toda a sociedade brasileira; não deve servir apenas
para atender os detentores do poder, mas, sim, para fazer o País
avançar, sem que conveniências particulares sejam mais relevantes
que o coletivo da população.

Antes de dar aparte ao ilustre Deputado Alberto Bejani, quero dizer-
lhes o que aprendi com Tancredo, com quem tive oportunidade de
conviver durante algum tempo, quando me elegi Vereador por Belo
Horizonte. Naquela ocasião, eu lecionava em diversas escolas; por
isso, o Dr. Tancredo chamava-me pelo codinome de "Professor".
Certa vez, disse-me: "Na política, não podemos ser tão adversários a
ponto de um dia não podermos ser companheiros, e não podemos ser
tão companheiros a ponto de um dia não podermos ser adversários".
Isso aprendi com Dr. Tancredo, e tenho pautado a minha vida nesse
sentido. Independentemente de ser um intransigente defensor do meu
partido, tenho procurado conviver com todos os companheiros,
mesmo com os daqueles partidos de que somos adversários, sempre
imaginando que um dia ou outro poderemos estar do mesmo lado.
Entretanto, precisamos de critérios mais claros, mais bem definidos,
para esse troca-troca de partidos.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado
Márcio Cunha. Parabenizo V. Exa. por continuar até hoje no partido
em que entrou em 1980. Lamento que não haja neste País, ainda,
uma lei para se ter respeito ao partido que elege o cidadão. Desculpe-
me a afirmação, tão popular, mas é ela que ouvimos nas ruas: "E
muita cara-de-pau". Quando se aproximam as eleições, o cidadão
procura um partido em que possa se eleger com um número mínimo
de votos. Assim que ganha, vai para o partido do Governador. Isso
acontece em todos os Estados do Brasil. O cidadão vai para o partido
do Governador para ficar próximo ao poder, para ali buscar
vantagens. Não tem personalidade, ou melhor, tem dupla
personalidade. Além disso, há aqueles que, em alguns momentos,
aparecem fazendo um carinho todo especial ao comando geral do
Estado, que no nosso caso é o Sr. Governador Itamar Franco, e hoje
já se declaram de oposição. São homens que não têm personalidade,
não têm respeito pelo partido que os elegeu. Lamento profundamente
que isso esteja acontecendo não só em Minas, mas em todo o Brasil.
Estou no PFL e fui eleito pelo PFL. Tenho consciência do meu
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trabalho, não tenho nenhuma preocupação quanto a se vou
precisar de 40, 50 ou 70 mil votos para ser reeleito. A minha
preocupação é continuar trabalhando. Se der, muito bem; se não der,
continuo no PFL - o Partido da Frente Liberal -, assim como V. Exa.
continua no PMDB. Lamento que esta Casa esteja vazia, mas tenho
certeza de que várias pessoas o estão vendo, escutaram o seu
discurso e estão comentando: "O Márcio Cunha, Deputado, tem
razão".

Estamos aqui para presenciar esse pronunciamento nota 10 e
lamentar - quem está falando isto é o Deputado Alberto Bejani, trago
para mim essa responsabilidade - aqueles que são medrosos, que
não trabalham, que procuram siglas partidárias para se elegerem com
um número pequeno de votos. Isso não é democracia. A lei tinha de
ser igual para todos, como está escrito na Constituição Federal. Se
você teve 35 mil votos, e o outro, 34 mil, está eleito o que teve 35 mil.
Não é o que estamos vendo. Deputados que tiveram 37 mil votos não
entraram. Outros tiveram 19 mil e estão aqui. Que democracia é
essa?! Tem de ser mudado esse regime, a lei eleitoral deste País,
para termos mais responsabilidade.

Parabéns, Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha - Agradeço as palavras do Deputado

Alberto Bejani.
Terminando, Sr. Presidente, gostaria de resumir o assunto que me

trouxe aqui, hoje. Em primeiro lugar, em momento algum vetei quem
quer que fosse que quisesse se filiar ao meu partido, o PMDB, mas
assumi, como sempre assumi, as posições da minha bancada e da
Executiva do meu partido. Portanto, agi em defesa das propostas que
a própria bancada fez. E preciso ficar claro, porque muita gente está
achando que o Deputado Márcio Cunha não teria facilitado o ingresso
de alguns companheiros. Isso precisa ficar claro. Infelizmente, não
precisaria estar dizendo isso aqui. Minhas posições são
absolutamente transparentes. Não veto quem quer que seja. A
semelhança do que disse o Deputado Alberto Bejani, nunca me
preocupei com isso, aliás, fui daqueles que enfrentou o PMDB de Belo
Horizonte nos momentos mais difíceis. Havia 23 Vereadores do PMDB
candidatos à reeleição, mas apenas 4 foram reeleitos. Eu era um
deles, estava lá segurando a bandeira do meu partido. Nunca vetei
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quem quer que seja, mas sempre assumi as posições da bancada.
Se a bancada dizia: "Olhe, fulano de tal sente-se desconfortável com a
vinda de tal companheiro", estava eu ao lado da bancada.

Quero dizer, em segundo lugar, que todos são bem-vindos, mas
peço que tenham respeito por esse partido que ajudamos a fundar e
cuja imagem criamos ao longo de tantos anos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 10, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA aia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas e quinze minutos do dia dois de outubro de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Geraldo Rezende, Agostinho Silveira, Dilzon Meio, Márcio
Kangussu e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes também os Deputados Fábio Avelar e Maria José
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, 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 da pauta e
comunica o recebimento das seguintes proposições para as quais
designou os seguintes relatores: Projetos de Lei nos: 1.769, 1.778 e
1.782/2001 (Deputado Dilzon Meio); Projetos de Lei nos: 1.768, 1.773,
1.775 e 1.777/2001 (Deputado Agostinho Silveira); Projeto de Lei n°:
1.770/2001 (Deputado Márcio Kangussu); Projeto de Lei n°:
1.77212001 (Deputado Eduardo Hermeto); Projeto de Lei n°:
1.771/2001 (Deputado Ermano Batista); Projeto de Lei n°: 1.780/2001
(Deputado Geraldo Rezende); Projeto de Lei n°: 1.781/2001 e Projeto



346
de Resolução n° 1.776/2001 (Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Continua em discussão o parecer que conclui
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.680/2001. Fazem uso
da palavra para discutir o parecer, a Deputada Maria José Haueisen e
os Deputados Sávio Souza Cruz e Ermano Batista. Encerrada a
discussão, o Deputado Ermano Batista apresenta requerimento
solicitando o adiamento da votação da matéria. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. Após discussão e votação, são aprovados
os pareceres concluindo pela constitucional idade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 236/99 e 790/2000, ambos na
forma de substitutivos que receberam o n° 1, relatados,
respectivamente, pelos Deputados Agostinho Silveira e Ermano
Batista; 1.710/2001 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano
Batista); 1.729 e 1.740/2001 (relator: Deputado Diizon Meio);
1.761/2001, com as Emendas n os 1 e 2 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz). Colocados em discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos
Projetos de Lei n os 1.183/2000 (relator: Deputado Ermano Batista);
1.758 e 1.778/2001 (relator: Deputado Dilzon Meio). Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
antijuridicidade e pela ilegalidade dos Projetos de Lei n os 223/99 e
1.514/2001 (relator: Deputado Agostinho Silveira). E concedido prazo
regimental para os relatores emitirem seus respectivos pareceres
sobre os Projetos de Lei n os 971/2000 (em virtude de redistribuição ao
Deputado Ermano Batista); 1.383, 1.756 e 1.456/2001 (relator:
Deputado Geraldo Rezende) e 1.584/2001 (relator: Deputado
Agostinho Silveira ). Após discussão e votação, é rejeitado o parecer
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei n° 1.780/2001, relatado pelo Deputado
Geraldo Rezende. Nos termos regimentais, o Presidente designa
como novo relator o Deputado Ermano Batista, a quem concede o
prazo regimental para emitir o seu parecer. Registra-se a presença do
Deputado Doutor Viana. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Colocados em
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei nos 1.745, 1.748, 1.735 e 1.737/2001, todos com emendas que
receberam o n° 1; 1.741/2001, com as Emendas n os 1 e 2; e 1.736,
1.747/2001 (relator: Deputado Márcio Kangussu); 1.704, 1.724 e
1.73212001 (relator: Deputado Agostinho Silveira ); 1.705, 1.731,
1.712, 1.721, 1.725, e 1.749/2001 (relator: Deputado Diizon Meio). O
Deputado Ermano Batista solicita prazo regimental para emitir parecer
sobre os Projetos de Lei nos 1.713 e 1.726/2001. Nos termos do art.
185 do Regimento interno, a Presidência determina o envio dos
Projetos de Lei nos 1.183/2000, 223/99, 1.514, 1.758 e 1.77812001 ao
Plenário, para inclusão dos respectivos pareceres em ordem do dia.
Passa-se à 3S Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. A Deputada Maria José
Haueisen apresenta requerimento mediante o qual solicita a
realização de reunião conjunta da Comissão e das Comissões de
Administração Pública e de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
para debaterem a situação jurídica dos servidores designados no
setor da educação em Minas Gerais. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente comunica o deferimento das
diligências solicitadas pelos respectivos relatores dos Projetos de Lei
nos 1.755, 1.730 e 1.717/2001, todos encaminhados à Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração, e 1.757/2001,
encaminhado ao autor da proposição. 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 outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 60/2001

As quinze horas do dia dois de outubro de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
João Pinto Ribeiro e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Vice-Presidente , Deputado João
Pinto Ribeiro, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a
dar posse ao Presidente eleito e a apreciar o parecer do relator. A
seguir, o Deputado João Pinto Ribeiro empossa o Presidente da
Comissão, Deputado Márcio Cunha, que assume a direção dos
trabalhos. O Presidente , em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, na ausência do relator, Deputado Mauro Lobo, a
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Bilac Pinto, que solicita
prazo regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
o comparecimento dos parlamentares ,determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - João Pinto Ribeiro.

ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de outubro de dois mil
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton,
Maria José Haueisen e Luiz Menezes (substituindo este ao Deputado
Fábio Avelar, por indicação da Liderança do PPS), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado José Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, O Presidente informa que a reunião se destina a discutir, em
audiência pública, o cumprimento das condições resultantes de
acordo firmado entre a Companhia Vale do Rio Doce, o Ministério
Público, a FEAM e a Prefeitura Municipal de Itabira, para liberação de
Licença de Operação Corretiva. Registra-se a presença dos Srs.
Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário do Meio Ambiente; Cel.
Ivon Borges Martins, Presidente da FEAM; Rubens José de Oliveira e
Joaquim Martins da Silva Filho, respectivamente, Diretor de Atividades
Industriais e Minerárias e Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica da
FEAM; João lzael Querino Coelho, Vice-Prefeito de Itabira; João
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Bosco Dutra Ferreira, Gerente-Geral de Mineração da Companhia
Vale do Rio Doce; Sumaia Chamon Junqueira Morais, Promotora de
Justiça Curadora do Meio Ambiente; Paulett Guerra Coelho,
Representante da 52' Subseção da OAB, e José Fernando Coura,
Presidente do Sindiextra e da Câmara da Indústria Mineral, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Luiz Menezes, autor do requerimento que deu
origem à reunião, para suas considerações iniciais. Após, o
Presidente passa a direção dos trabalhos à Deputada Maria José
Haueisen e, em seguida, retira-se do recinto. Prosseguindo, a
Presidente concede a palavra aos convidados, cada um por sua vez,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão entre Deputados, convidados e participantes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Miguel Martini - Maria José

Haueisen - Antônio Andrade.
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

BDMG
As dezesseis horas do dia dois de outubro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Fernando
Faria, Durval Angelo, Antônio Carlos Andrada e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Está presente também o
Deputado Irani Barbosa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Angelo, declara aberta a reunião e, nos termos
regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dando-a por
aprovada. A Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os
Srs. Stefan Salej, Robson Braga e Edwaldo Almada de Abreu,
Presidente, Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Política
Tributária e Conselheiro Fiscal da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais - FIEMG -, respectivamente, e a tratar de assuntos
de interesse da Comissão. Registra-se a presença dos Srs. Stetan
Salej e Edwaldo Almada de Abreu. Ao chegar, o Deputado Rêmolo
Aloise assume a condução dos trabalhos e convida os Srs. Olavo
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Machado Júnior, Diretor-Secretário da FIEMO, Renê Wakil e Flávio
Roscoe Nogueira, sindicalistas, para participarem dos trabalhos. Em
seguida, a palavra é concedida aos convidados e aos parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à fase
de apreciação de proposições da Comissão. São aprovados
requerimentos do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita a
realização de audiência pública em Juiz de Fora para colher subsídios
para os trabalhos da Comissão; seja enviado pedido de informações
ao Presidente do BDMG com as seguintes questões: relação de
valores emprestados, por município, com indicação do setor de
atividade, abrangendo um período de dez anos; relação do volume de
créditos inadimplentes, por município, com indicação do setor de
atividade, também por um período de dez anos; do Deputado Rêmolo
Aloise em que solicita à FIEMG e ao BDMG a indicação de
representantes para acompanharem os trabalhos da Comissão; do
Deputado Durval Angelo em que solicita ao Ministério Público a
indicação de um técnico e de um Promotor para acompanhar os
trabalhos da Comissão. Atendendo a requerimento aprovado, a
Presidência da FIEMG indica os Srs. Olavo Machado Júnior e
Edwaldo Almada, representantes efetivo e suplente, respectivamente,
desse órgão nas reuniões da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira.
ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson
Rezende, Durval Angelo, Doutor Viana, Luiz Tadeu Leite e Marcelo
Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende , declara aberta a
reunião, informa que ela se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
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presentes. A Presidência comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Comandante-Geral da PMMG, Cel. Alvaro
Antônio Nicolau, e do Juiz-Corregedor Jaubert Carneiro Jaques, da
Divisão de Comunicação e Protocolo - DICOP - da Corregedoria-Geral
de Justiça de Minas Gerais, publicados, respectivamente, no "Diário
do Legislativo" , dos dias 27 e 28/9/2001; do Comandante-Geral da
PMMG, Cel. Alvaro Antônio Nicolau, atendendo a pedido desta
Comissão, de proteção e garantia de vida para o taxista Rogério
Márcio de Carvalho; de ajudantes de serviços gerais e auxiliar de
secretaria do Município de São José do Goiabal, em que solicitam
providências desta Comissão; de detento da cadeia de Itabira, sobre
irregularidades nessa instituição; da Sra. Maria Helena Carvalho de
Souza Satolo, de São João dei-Rei, em que solicita providências desta
Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei n os 1.155/2000, no 2 0 Turno (Deputado Marcelo
Gonçalves), e 1.562/2001 no 1° Turno (Deputado Durval Angelo).
Passa-se à 1a Fase da Ordem do dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 1° Turno, dos Projetos de Lei
nos 1.429/2001(relator: Deputado Marcelo Gonçalves); e 1.610/2001
(relator: Deputado Doutor Viana, em virtude de redistribuição) na
forma do Substitutivo n° 1, apresentado. Em seguida, passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia , compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado
Edson Rezende passa a Presidência ao Vice-Presidente da
Comissão, Deputado Durval Angelo, em virtude de apreciação de
matéria de sua autoria. Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento n° 2.61712001, do Deputado Edson Rezende, que
retoma a direção dos trabalhos. Passa-se à fase de discussão e
votação de parecer de redação final de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.672/2001, da
Deputada Elaine Matozinhos. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Edson Rezende, em que solicita a
realização de debate público para abordar tema relacionado com os
reflexos da crise mundial sobre a conjuntura nacional; e em que
solicita sejam convidadas as autoridades que menciona para a
audiência pública em que será discutido o Projeto de Lei n°
1.637/2001; Marcelo Gonçalves, em que solicita seja encaminhada ao
Presidente da Câmara dos Deputados moção de repúdio ao relatório
final da CPI das obras inacabadas; do Deputado Durval Angelo, em
que solicita audiência pública para discutir o andamento das
investigações sobre a morte de Luiz Carlos Cota; em que solicita visita
desta Comissão à cadeia pública de Ribierão das Neves e à 14
Delegacia do Barreiro; e em que solicita seja encaminhada carta do
Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, Arcebispo Metropolitano
de Belo Horizonte, ao Secretário de Segurança Pública. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Doutor Viana - Durval Angelo.

ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL
DA LEI ROBIN HOOD

Às dez horas do dia três de outubro de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, Dinis Pinheiro,
Arlen Santiago e Ermano Batista, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Alencar da Silveira Júnior,
Ambrósio Pinto, Antônio Andrade, Antônio Carlos Andrada, Antônio
Genaro, Bené Guedes, Carlos Pimenta, Cristiano Canêdo, Dalmo
Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues, Doutor Viana, Durval Angelo, Elaine
Matozinhos, Fábio Avelar, Gil Pereira, Irani Barbosa, João Pinto
Ribeiro, José Henrique, Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves, Márcio
Kangussu, Olinto Godinho e Paulo Piau. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Arlen Santiago,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir Prefeitos
Municipais do Estado sobre o assunto objeto da Comissão. Em
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seguida, tem início a fase de debates, quando a palavra é
concedida aos parlamentares e aos Prefeitos presentes,
especialmente àqueles representantes das Associações
Microrregionais de Municípios, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e das autoridades presentes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Arlen

Santiago - Geraldo Rezende.
ATA DA 42 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS
Às dezesseis horas do dia nove de outubro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Durval Angelo e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara
aberta a reunião, informa que ela se destina a discutir a conduta da
Polícia Militar do Estado nas manifestações populares e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente registra a presença do Ten.-Cel. Musso José Veloso,
Comandante do Batalhão de Polícia de Eventos de Belo Horizonte;
dos Srs. Fernando Massote; José Carlos de Oliveira Marques,
Presidente do Sindicato das Instituições Federais de Ensino superior -
SIND-IFIS-BH; Cristiano Scarpelli, Coordenador do Diretório Central
dos Estudantes - DCE -, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. O Deputado Edson Rezende tece suas considerações iniciais,
na qualidade de autor do requerimento que deu origem à reunião.
Logo após, concede a palavra aos convidados, para que façam sua
exposição. 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.
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Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo - Luiz Tadeu Leite -

Doutor Viana - Elbe Brandão.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DO ENSINO SUPERIOR
Às dez horas do dia dez de outubro de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, Maria José
Haueisen, Paulo Piau, Mauro Lobo, Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o relatório
final da Comissão. O relator, Deputado Paulo Piau, procede à leitura
do relatório, que, após discussão e votação, é aprovado. O
Presidente, Deputado Márcio Cunha, suspende os trabalhos para que
seja elaborada a ata da reunião. Reiniciados os trabalhos, a
Presidência, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Paulo Piau - Mauro Lobo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.763/2001

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 1 0 do Projeto de Lei n° 1.763/2001 o seguinte

parágrafo único:
"Art. 1°- .................................................
Parágrafo único - Destinar o percentual de 25% (vinte e cinco por

cento) dos recursos do Fundo para aplicação prioritária nos
municípios inseridos na área de abrangência da ADENE (Agência de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste), ex-Sudene"."
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Saía das Comissões, 1 0 de outubro de 2001.
Márcio Kangussu
Justificação: A emenda em tela visa assegurar o percentual de 25%

dos recursos do Funderur para financiar programas que favoreçam o
desenvolvimento rural e a conseqüente melhoria da qualidade de vida
das populações dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas, regiões que integram a área de abrangência da ADENE
(Agência de Desenvolvimento do Norte e Nordeste), ex-Sudene.

Essas regiões convivem, historicamente, com notória carência de
investimentos por parte do Governo do Estado, sendo essa uma das
razões que contribuíram para elevar o grande desequilíbrio sócio-
econômico em relação às demais regiões de Minas Gerais.

Por estarem inseridas na área da ADENE, o Norte e o Nordeste de
Minas contam com alguns programas e gozam de incentivos no
âmbito do Governo Federal, que apesar de não resolverem seus
problemas estruturais, são importantes na medida em que conseguem
minimizar parte deles.

Por sua vez o Governo de Minas põe-se em uma posição
confortável em relação ao seu compromisso com o atendimento das
demandas sociais da região. De certa maneira ele sente-se
desonerado de promover algumas ações na região, tendo em vista as
iniciativas do Governo Federal nessa área. Exemplo disso é que
essas regiões são as que menos recebem investimentos do Estado.

Para compensar os poucos investimentos, historicamente
transferidos àquelas regiões, estamos propondo que dos recursos do
Funderur, 25% sejam destinados prioritariamente ao financiamento de
programas de desenvolvimento rural de pequenos produtores.

Com uma área que corresponde a 38% do total de toda a área
territorial do Estado, os vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de
Minas, também pela questão da proporcionalidade, justifica ser
atendida nessa sua legítima reivindicação.

Soma-se a esse aspecto, também o fato de o Norte e o Nordeste de
Minas registrarem os menores índices de Desenvolvimento Humano
(IDH) do país, alguns deles comparáveis aos mais baixos do mundo.
Para agravar ainda mais as condições de vida daquelas populações, a
deficiência pluviométrica da região registra índices alarmantes.

Face ao exposto, esperamos contar com a sensibilidade e apoio dos
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nobres parlamentares para aprovarem essa proposição, que diz
respeito à própria sobrevivência da sofrida população dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao artigo 1°c seguinte parágrafo 20:
"§ 20 - 20% (vinte por cento) dos recursos a que se refere o "caput"

deste artigo, serão destinados a produtores e associações de
produtores rurais localizados nos municípios que apresentem um
Indice de Desenvolvimento Humano igual ou inferior a 0,5."

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Edson Rezende
Justificação: Os municípios, de um modo geral, têm enfrentado

grandes dificuldades financeiras em virtude da queda na capacidade
de arrecadação e no poder aquisitivo da população. Muitos destes
municípios estão passando por graves problemas nas áreas de saúde
e infra-estrutura urbana e rural. Por outro lado, a ausência de políticas
agrícolas que beneficiem o pequeno produtor rural, tem feito com que
famílias inteiras deixem suas propriedades rurais e se instalem nos
núcleos urbanos, agravando os problemas dos municípios. A presente
emenda pretende garantir incentivo e condições para que o produtor
rural e as associações de produtores rurais possam implantar projetos
que lhes permitam continuar explorando a terra de maneira produtiva.

EMENDA N°3
Acrescente-se ao artigo 1°o seguinte parágrafo 1°:
"§ 1° - 10% (dez por cento) dos recursos a que se refere o 'caput"

deste artigo, serão destinados aos projetos de implantação de
agrovilas, na forma do disposto na Lei Estadual 13.689/2000."

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Edson Rezende
Justificação: A Lei Estadual n° 13.689/2000 prevê a implantação de

agrovilas, como uma maneira eficaz de promover o assentamento de
trabalhadores rurais de forma associativista e solidária. Entretanto,
embora garantida em lei, a implantação destes projetos de
assentamentos carecem de recursos financeiros para sua efetiva
implementação. Ao indicarmos a alocação de parte dos recursos
previstos no presente projeto de abertura de crédito especial,
buscamos garantir a implantação das agrovilas sem, contudo, nos
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afastarmos dos objetivos precípuos que nortearam a criação do
FUNDERUR.

EMENDA N°4
Emenda Substitutiva ao art. 20:
Art. 20 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial

em favor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR
- até o limite de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), e de
R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) em favor do Fundo Rotativo
de Fomento à Agricultura Familiar e de Valorização de Assentamentos
Agrários - Fomentar-Terra, objetivando o financiamento de fomentos
à reforma agrária, assentamento, colonização, desenvolvimento rural,
agricultura familiar, e melhoria das condições de infra-estrutura das
comunidades rurais.

Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Funderur é administrado tendo em vista grandes

projetos agro-industriais, e desta forma os pequenos agricultores
familiares ficam à margem dos financiamentos do Estado. O maior
exemplo deste problema é que o Fundo Rotativo de Fomento à
Agricultura Familiar e de Valorização de Assentamentos Agrários -
Fomentar-Terra teve uma previsão orçamentária mínima, no ano
2000, de R$ 1.000,00 (mil reais). Além disto, a melhoria das condições
de vida de comunidades deve ser definida em aplicações financeiras
em termos de infra-estrutura e não de forma genérica. Desta maneira
estamos resgatando a aplicação de uma parte razoável dos recursos
para agricultura familiar e reforma agrária de forma efetiva.

EMENDA N°5
Emenda Substitutiva do inciso 1 do art. 20:
O superávit financeiro do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

- FUNDERUR - relativo ao exercício de 2000, de R$14.000.000,00
(quatorze milhões de reais) será aplicado da seguinte forma: R$
7.000.000,00 (sete milhões de reais) no próprio Funderur e
7.000.000,00 (sete milhões de reais) no Fundo Rotativo de Fomento à
Agricultura Familiar e de Valorização de Assentamentos Agrários -
Fomentar-Terra.

Sala das Comissões, 1 0 de outubro de 2001.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Funderur é administrado tendo em vista grandes
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projetos agro-industriais, e desta forma os pequenos agricultores
familiares ficam à margem dos financiamentos do Estado. O maior
exemplo deste problema é que o Fundo Rotativo de Fomento à
Agricultura Familiar e de Valorização de Assentamentos Agrários -
Fomentar-Terra teve uma previsão orçamentária mínima de R$
1.000,00 (mil reais). Desta forma estamos resgatando efetivamente a
aplicação de metade dos recursos para agricultura familiar e reforma
agrária.

EMENDA N°6
Inclua-se onde couber:
Os programas e projetos a serem beneficiados por estes recursos

deverão estar dentro das prioridades do Conselho Estadual de
Trabalho, Emprego e Geração de Renda - CETER e do Instituto de
Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

Sala das Comissões, 1° de outubro de 2001.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Os programas devem ser discutidos de forma

democrática e participativa pelas entidades representativas dos
trabalhadores rurais e dos empresários agrícolas, e devem ser
aplicados de forma coordenada pelo Instituto de Terras - ITER.

EMENDA N°7
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Os recursos previstos no art. 1°, deverão ser destinados a

financiar o programa, de apoio ao pequeno produtor de leite do
Estado, criado pela Lei 13.399 de 10 de dezembro 1999.

Sala das Comissões, 1° de outubro de 2001.
Pastor George
Justificação: A emenda ora apresentada, faz-se necessário pela

carência de incentivo aos pequenos produtores rurais do Estado,
preservando assim outras regiões do êxodo rural, provenientes de
falta de investimentos vocacionais da região e também amenizando
um pouco as conseqüências adversas. Face ao exposto convoco
meus nobres para apreciação desta emenda.

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 60/2001

Comissão Especial
Relatório
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A Proposta de Emenda à Constituição n° 60/2001, de autoria de
mais de 1/3 dos membros desta Casa, tendo como primeira signatária
a Deputada Elaine Matozinhos, objetiva acrescentar dispositivo ao Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 11/8/2001, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende acrescentar ao Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual o
art. 111, contendo os seguintes comandos normativos:

a) extingue da estrutura da Polícia Civil o cargo de Carcereiro e suas
respectivas classes, passando seus atuais ocupantes a ocupar o
cargo de Detetive, mantidas as vagas existentes no quadro de
Detetives;

b) estabelece que os atuais ocupantes do cargo de Carcereiro
passarão a ocupar classe inicial do cargo de Detetive,
independentemente da classe ocupada na carreira de Carcereiro;

c) garante ao citado servidor o direito à progressão na carreira por
merecimento e antigüidade.

Na prática, temos observado que o cargo de Carcereiro, com o
decorrer dos anos, vem perdendo suas características, passando este
a exercer o cargo de Detetive, e vice-versa, uma vez que a realidade
já não permite uma nítida separação entre as duas funções. Prova
disso é que os Carcereiros e os Detetives, constantemente, revezam-
se na coleta de elementos para a elaboração de inquérito,
policiamento preventivo especializado, cumprimento de mandados,
entre outras atribuições.

Outra circunstância de suma importância é que a Lei n° 12.985, de
1998, alterada pela Lei n° 13.720, de 2000, determinou a transferência
da administração das cadeias e dos presídios para a Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos.

Com essa medida, já não haverá razão para a existência do cargo
de Carcereiro, já que a responsabilidade pela administração das
cadeias e dos presídios passará a ser da Secretaria de Estado de
Justiça e de Direitos Humanos.

Verifica-se, assim, como se explicitou na justificação da proposta, a
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imperiosa necessidade de adequação da realidade tática à nova
ordem jurídica vigente em nosso Estado, mostrando-se a proposição,
além de justa e meritória, harmonizada com os princípios norteadores
dos atos da administração pública, com ênfase para o da
razoabilidade, constante no "caput" do art. 13 da Carta mineira.

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

Emenda à Constituição n° 60/2001.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - João Pinto Ribeiro.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.141/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis
que menciona à entidade denominada Ação Feminina de Assistência
Social dos 26°, 150 e 19° Batalhões da PMMG.

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça para exame preliminar da matéria nos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme o disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da matéria sob comento é autorizar o Poder Executivo a

fazer a transmissão gratuita da propriedade de três imóveis
pertencentes ao patrimônio do Estado à Ação Feminina de Assistência
Social dos 260, 150 e 19° Batalhões da PMMG.

O primeiro bem, formado por um terreno constituído de área com
7.920,00m2, está localizado na Travessa Espírito Santo, Bairro JK, no
Município de Itabira, no lugar denominado Chico Beta, matriculado no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira, sob o n° 190,
a fls. 19 do livro no 2/0, em 12/7/76.

O segundo possui área aproximada de 25.778,50m2 . Está situado no
local denominado Fazenda Estreito, em Ribeirão, no Município de
Patos de Minas, e matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Patos de Minas, sob n° 11.483, a fls. 94 do livro n° 2-AR,
em 217/82.

E por fim, o último, constituído de área com aproximadamente
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29.996,80m 2, está situado no local denominado São Jacinto, no
Município de Teófilo Otôni, e matriculado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni, sob o n° 7.344, a fls. 214 do
livro n° 2-Z, em 20/4/83.

A matéria está sujeita à regra prevista no art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/6/93, que subordina a alienação de bens da
administração pública à existência de interesse público devidamente
justificado, além do que é exigido pelo art. 18 da Carta mineira, qual
seja a autorização legislativa, a avaliação prévia e a licitação na
modalidade de concorrência.

No que tange a esta última exigência, temos de ponderar que a
dispensa do certame licitatório no caso da doação só é prevista nos
contratos entre os entes da Federação. No presente caso, só
poderíamos aprovar a autorização após a realização da concorrência
e o conhecimento da entidade vencedora.

Ainda sobre o assunto, devemos observar também o que estabelece
a legislação infraconstitucional, em particular, o art. 1.165 do Código
Civil, ao conceituar a doação como o "contrato em que uma pessoa,
por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para
outra, que os aceita".

O Ofício n° 1.237/2001, do Secretário de Estado da Administração,
configura manifesta contrariedade ao princípio exposto pela norma e
expressa a indisposição do poder público de contratar com entidade
privada, mesmo sendo ela promotora de ações assistenciais e
filantrópicas.

Sem a vontade de uma das partes, a autorização do Legislativo será
letra morta. Estaríamos editando lei que, embora vigendo, seria
ineficaz - isso se fosse sancionada pelo Governador do Estado, ou
mesmo se fosse vetada e esta Casa derrubasse o veto.

Há, pois, vício insanável no projeto, consistente na inocuidade da
norma. Em se tratando de ato normativo originário, emanado do Poder
Legislativo, a lei, no seu sentido estrito, tem por fim a edição de
direito, o que não é ocaso.

Embora o projeto de lei atenda ao disposto no inciso IX do art. 23 da
Constituição da República, que arrola como competência comum dos
entes federados a promoção de programas de construção de
moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento

rs



362

básico, não merece prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela anturicidade do Projeto de Lei n°
1.141/2000.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano

Batista - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.680/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
epígrafe institui o Programa Bem-Me-Quer - Atendimento Especial às
Mulheres e Crianças Vítimas de Violência Sexual.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 17/8/2001, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto preceitua que a mulher e a criança vítimas de violência

sexual receberão assistência médica, psicológica, social e jurídica.
Determina também que, em se tratando de vítima mulher, os exames
médicos a que for submetida serão realizados por profissional do sexo
feminino. Estabelece, ainda, que o Programa Bem-me-Quer ficará sob
a responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado, do Ministério
Público Estadual e da PMMG, além das Secretarias de Estado da
Segurança Pública, da Saúde e do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.

Em que pese ao seu mérito, a proposição incorre em vícios de
natureza jurídica, identificados a seguir.

De início, considerando que a elaboração e a execução de
programas são atividades eminentemente administrativas,
constatamos que a competência para instituir esse tipo de ação é do
Poder Executivo. Sob esse prisma, o Poder Executivo foi estruturado
como o detentor dos instrumentos apropriados para criar programas
governamentais, os quais estão sujeitos a critérios operacionais
específicos, mais afetos a procedimentos técnicos e apoiados na
pesquisa científica. Desse fato decorre, aliás, a dificuldade de o Poder
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Legislativo criar programas, visto que tais propostas exigem
estudos criteriosos que venham a estabelecer os seus reais
parâmetros e mensurar seus efeitos.

Além disso, os planos e programas de governo devem compor a Lei
do Orçamento Anual do Estado sob as rubricas próprias e com os
recursos correspondentes devidamente especificados. Desse modo, a
iniciativa da matéria cabe ao Chefe do Poder Executivo, por ocasião
da remessa da lei orçamentária estadual à Assembléia Legislativa,
conforme determina o art. 66, inciso III, alínea "i", c/c o art. 90, inciso
Xl, da Carta Política mineira. A propósito, lembramos que a
Constituição do Estado, no seu art. 161, inciso 1, veda o início de
programa ou projeto não incluídos na Lei do Orçamento Anual.
Acrescente-se que, com a vigência da Lei Complementar Federal n°
101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o aumento de
despesa gerado por projeto de ação governamental deverá estar
acompanhado da estimativa do seu impacto financeiro no orçamento
do exercício em que entrar em vigor e nos dois subseqüentes, além
da declaração do ordenador de despesa de que o aumento está
adequado orçamentária e financeiramente à Lei do Orçamento Anual
e é compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Diante desses argumentos, verificamos que o momento jurídico-
político próprio para os parlamentares mineiros intervirem na gestão
administrativa do Estado dá-se quando da apreciação, discussão e
modificação da Lei Orçamentária Anual, ocasião em que emendas
introdutórias ou ampliativas de programas e projetos podem ser
apresentadas pelos Deputados Estaduais.

Outro vício de inconstitucionalidade que apontamos consiste na
ausência de novidade jurídica no projeto. Em se tratando de ato
normativo originário, emanado do Poder Legislativo, a lei, no seu
sentido estrito, tem por fim a edição de direito novo. No caso, já
existem leis estaduais e até mesmo normas infralegais que regulam a
matéria. Nesse particular, destacamos a Lei n° 13.188, de 1999, que
dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências. Essa lei é, inclusive,
mais abrangente, porque alcança todas as vítimas de qualquer tipo de
violência. Assim, a lei citada protege homens, mulheres e crianças
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vítimas de quaisquer formas de violência tipificadas na lei penal, e
não, apenas as mulheres e as crianças sexualmente violentadas,
como pretende a autora do projeto.

Também a criação de albergues para abrigar as mulheres vítimas de
violência e seus filhos menores, fornecendo-lhes alimentação,
assistência médica, social, psicológica e jurídica, conforme
estabelecido na Lei n° 13.342, de 1999, merece destaque, uma vez
que essa lei cuida de tema relacionado com o objeto da proposição
sob análise e vem corroborar a tese da ausência de novidade jurídica
no projeto. Por oportuno, vale ressaltar a co-autoria da Deputada
Maria José Haueisen, juntamente com o Deputado Rogério Correia e
outros, da proposição que originou a lei estadual destacada.

Fazendo uma análise mais pontual do projeto, podemos verificar que
o seu art. 20, nos incisos 1 a VIII, tão-somente relaciona condutas já
tipificadas no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei n° 2.848, de 1940,
arts. 130 e 213 a 220), nos capítulos "Da Periclitação da Vida e da
Saúde", "Dos Crimes contra a Liberdade Sexual" e "Do Rapto", não
trazendo nenhuma inovação jurídica. Ademais, não poderia fazê-lo, já
que a competência para legislar sobre direito penal é privativa da
União, conforme estatuído no art. 22, inciso 1, da Carta Magna.

O art. 30 do projeto estabelece direitos já assegurados às vítimas de
violência, conforme o disposto nas duas leis estaduais aqui
destacadas. Cumpre observar que o § 1° desse artigo legisla sobre
direito processual penal, afrontando, assim, a reserva de competência
atribuída pela Constituição Federal à União, em seu art. 22, 1, para
legislar sobre essa matéria.

O art. 40 do projeto, por sua vez, incorre em desrespeito ao princípio
da separação dos Poderes e afronta a reserva de iniciativa
estabelecida na Constituição da República, ao atribuir nova função
para o Ministério Público, cujas competências são definidas em lei
complementar, e para secretarias de Estado e a Polícia Militar. Nos
dois últimos casos, não pode o membro do Poder Legislativo, por sua
própria iniciativa, atribuir competências a órgãos vinculados à
estrutura do Poder Executivo, sob pena de invadir esfera de
competência outorgada a outro Poder pela Cada Magna. E o que se
vê pela leitura do art. 6 0, c/c os ais. 66, II!, "b", "e" e1"; 83 e 90, li, da
Constituição do Estado.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.680/2001.

Sala das Comissões, 2 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende , Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Ermano

Batista - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.780/2001
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 30, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.780/2001
acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n°9.760, de 2014189.

Publicada em 22/9/2001, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com a proposição em análise, tem-se em vista conceder um

desconto de 50% no valor da tarifa de transporte coletivo
intermunicipal aos maiores de 60 anos de idade.

Não obstante tratar-se de iniciativa cuja finalidade é beneficiar a
parcela da população com idade superior a 60 anos, o que evidencia
uma preocupação de cunho social no projeto, entendemos que este
não deve prosperar, em face das implicações e desdobramentos
decorrentes de uma medida legislativa dessa natureza, conforme
buscaremos demonstrar.

Os serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros são
prestados mediante contratos de concessão firmados entre o poder
público e os particulares, contratos estes oriundos de prévio
procedimento licitatório com vistas à seleção da melhor proposta. Uma
vez firmado o contrato, fixa-se a equação econômico-financeira da
avença, a qual há de ser preservada, sob pena de
inconstitucionalidade.

Saliente-se que a equação econômico-financeira do contrato traduz
• relação existente entre os encargos que tocam ao concessionário e
• remuneração correspondente, sendo certo que a tutela jurídica
dessa equação pode ser divisada no próprio texto constitucional, mais
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precisamente no disposto no art. 37, inciso XXI, da Lei Maior, a
seguir transcrito:

"Art. 37 -	......................................................
XXI- ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica
e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações".

No caso em exame, ressalta-se a importância da tarifa enquanto
fator determinante do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Com efeito, ao reduzir-se em 50% o seu valor quando cobrada de
pessoas com idade superior a 60 anos, tem-se como conseqüência
inarredável uma correspondente redução na margem de lucro do
concessionário.

Não bastasse a ruptura dessa equação, saliente-se que tal ocorreria
em razão da edição de um ato legislativo. Nesse passo, não nos
parece razoável que uma lei, cujas notas distintivas são a
generalidade e a abstração, viesse a repercutir diretamente no âmbito
de um contrato administrativo já firmado, o qual constitui, a toda
evidência, um ato jurídico perfeito e acabado, condição suficiente para
assegurar-lhe a intangibilidade em face de atos legislativos. A esse
propósito, confira-se o disposto no art. 50, inciso XXXVI, da
Constituição da República, segundo o qual "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Por derradeiro, ainda que se invocasse a possibilidade de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, pela via do aumento
tarifário, caberia dizer que subsistiria o argumento da intangibilidade
do ato jurídico perfeito e acabado em face da lei, acrescido de mais
uma razão incontestável: não convém ao interesse público a
concessão de um benefício a uma parcela reduzida da população à
custa de ônus sobre a maioria, o que caracterizaria uma afronta ao
princípio da razoabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucional idade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.780/2001.
Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Sávio

Souza Cruz (voto contrário) -Agostinho Silveira - Ambrósio Pinto.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.152/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.152/2000, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Bela Vista de Minas, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n os 1
e 2 ao vencido no 1° 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.152/2000
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

Município de Bela Vista de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Bela Vista de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituído de
terreno com área total de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
situado naquele município, no local denominado São Sebastião de
Bela Vista, antigo Onça, registrado sob o n° 1.264, a fls. 52 do livro
3/C de transcrição das transmissões, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Nova Era.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o caput deste artigo destina-
se à edificação do prédio da Escola Municipal José Moricato Avila.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1 1 .

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Geraldo
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Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.510/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.510/2001, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Virginópolis 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° 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° 1.510/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Virginópolis o

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

Virginópolis o imóvel de propriedade do Estado, constituído de um
terreno e de benfeitorias, com a área de 1.883M 2 (mil oitocentos e
oitenta e três metros quadrados), situado naquele município, havido
por doação, consoante a escritura pública transcrita sob o número
9.183, a f Is. 24 do livro 3-0, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
ampliação do Centro de Saúde de Virginópolis.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura
de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Amilcar Martins, relator - Geraldo

Rezende.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES
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- O Sr. Presidente despachou, em 9/10/2001, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. João do Nilo Rena, ocorrido em 4/10/2001, em
Ervália, e da Sra. Diva Sanguinette, ocorrido em 8/10/2001, em
Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência à Casa do falecimento da
Sra. Elisângela de Carvalho Câmara, ocorrido em 4/10/2001, em
Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATADA 292a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/10/2001
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 21 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.817
a 1.824/2001 - Projeto de Resolução n° 1.825/2001 - Requerimentos
nos 2.671 a 2.68512001 - Requerimentos da Comissão Especial das
Máquinas Off-Line e dos Deputados Márcio Cunha e Maria José
Haueisen - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Transporte, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e do Trabalho
e dos Deputados Mauri Torres, Marcelo Gonçalves, Dalmo Ribeiro
Silva (2), Alencar da Silveira Júnior, Elbe Brandão, Elaine Matozinhos
(2) e Cristiano Canêdo e da Comissão Especial do Ensino Superior -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Aílton Vilela, Ambrósio
Pinto, Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves e Luiz Tadeu Leite - 2
Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e Maria
José Haueisen; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento da Comissão Especial das Máquinas Off-Line;
aprovação - Requerimento do Deputado Pastor George; deferimento;
discurso do Deputado Pastor George - Registro de Presença - 2
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Inexistência de quórum especial para votação de
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 930/2000; aprovação na forma do vencido em 1°
turno; declaração de voto - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
954/2000; aprovação na forma do vencido em 1° turno; declarações
de voto - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 5012001; encerramento da discussão - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Boné Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°- Secretário "ad hgoc", procede à

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

- O Deputado José Milton, i°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Da Sra. Nílvia Prisco D. Moura, Presidente da Câmara Municipal de

Buritis, solicitando o apoio desta Casa para que se solucione a
situação do MST nesse município. (- A Comissão de Política

k Al



372

Agropecuária.)
Do Sr. Sérgio Kuroki Takeishi, Presidente da Câmara Municipal de

Varginha, solicitando a realização de uma audiência pública desta
Casa em Varginha, para tratar da questão do leite. (- A CPI do Preço
do Leite.)

Do Sr. Antônio Lima Bandeira, Presidente da EMATER, solicitando
que esta Casa possa dotar essa empresa de recursos financeiros
destinados ao Programa de Agricultura Familiar. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.796/2001.)

Do Sr. Marcos Reis Araújo, Diretor de Operações Técnicas da
EPAMIG, em atenção ao Requerimento n° 2.444/2001, da Comissão
de Política Agropecuária, informando que a solicitação feita por meio
desse requerimento deve ser encaminhada à EMATER.

Do Sr. Breno Montoni, Chefe de Gabinete do Secretário de
Transportes e Obras Públicas, encaminhando cópia dos Convênios
nos 007/01, 010/01 e 014/01, firmados entre essa Secretaria e órgãos
que menciona. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c O art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Marcos Túlio de Meio, Presidente do CREA-MG, solicitando
seja o CREA-MG incluído como membro efetivo, no Conselho de
Industrialização - COIND. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Mozart Pacheco, Diretor-Presidente da Cooperativa Central
Mineira de Laticínios Ltda., prestando informações relativas a pedido
da CPI do Preço do Leite encaminhado por meio do Ofício n°
1 .876/2001/SGM. (- A CPI do Preço do Leite.)

Do Sr. Pedro Simão Filho, da Nestlé, informando que declina o
convite para comparecer à reunião da CPI do Preço do Leite no
Município de Almenara, pelas razões que expõe. (- A CPI do Preço do
Leite.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI N°1.817/2001
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Institui a Medalha do Mérito Evangélico e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a

homenagear, anualmente, até doze pessoas físicas ou jurídicas que
se tenham destacado na promoção da evangelização e da paz no
Estado, por meio de atividades relacionadas com:

- o desenvolvimento de pesquisas com vistas ao aprimoramento
dos estudos bíblicos;

II - liderança e envolvimento com campanhas institucionais relativas
a propagação dos valores cristãos e pacifistas;

III - contribuições literárias, artísticas e culturais;
IV - ações e serviços para o fortalecimento da família;
V - contribuições ao desenvolvimento da educação cristã;
VI - trabalhos, estudos e pesquisas que conduzam ao

aperfeiçoamento e à defesa das políticas de direitos humanos;
VII - ações em prol do bem-estar social da humanidade.
Art. 20 - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do

Estado, em solenidade pública a ser realizada, na Capital, no segundo
domingo do mês de dezembro, entre as comemorações do Dia da
Bíblia, observadas as normas estabelecidas no regimento interno pelo
Conselho da Medalha.

§ 10 - A relação dos agraciados com a Medalha do Mérito Evangélico
será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 2° - Não poderá ser concedida mais de uma premiação à mesma
pessoa física ou jurídica.

§ 30 - A concessão da medalha em data diferente da estabelecida no
"caput" deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a
juízo do Conselho.

Art. 30 - A Medalha do Mérito Evangélico será administrada por um
Conselho, constituído de representantes dos seguintes órgãos e
instituições, indicados por seus respectivos titulares e nomeados pelo
Governador do Estado:

- Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado da Cultura;
III - Secretaria de Estado da Educação
IV - Secretaria de Estado do Turismo;
V - Secretaria de Estado da Comunicação Social;
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VI - Conselho Estadual de Educação;
VII - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
VIII - Universidade do Estado de Minas Gerais;
IX - Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais - COPEMG -,

ou instituição que vier substitui- lo.
§ 1° - O Conselho da Medalha elegerá, anualmente, entre seus

membros, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário.
§ 2° - O Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus exercerá a

função de Presidente de Honra do Conselho da Medalha, sem direito
a voto.

§ 30 - O Assessor de Assuntos de Cerimonial da Secretaria de
Estado da Casa Civil participará das reuniões do Conselho, sem
direito a voto.

Art. 40 - Compete ao Conselho da Medalha do Mérito Evangélico:
- elaborar e aprovar o ser regimento interno;

II - propor, em caráter sigiloso, os nomes dos candidatos indicados
para receber a Medalha e deliberar sobre ela;

III - zelar pelo prestígio da Medalha e pela execução da lei e do
regulamento á ela pertinentes;

IV - propor medidas que se tornem necessários ou indispensáveis
ao bom desempenho de suas funções;

V - administrar e manter acervo atualizado de objetos e publicações
referentes ao homenageado;

VI - manter livro de registro no qual serão inscritos, por ordem
cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados
biográficos.

Art. 50 - A honraria compreende medalha e diploma, com as
seguintes características:

- medalha: será de prata, com passadeira do mesmo metal e terá a
forma circular, com 6,0cm de diâmetro, contendo as seguintes
inscrições:

a) no anverso: será gravada em relevo a figura de uma pomba de
asas abertas, vista de frente, circundada pelas palavras "Governo de
Minas Gerais - Medalha do Mérito Evangélico" e a referência ao ano
da condecoração;

b) no reverso será gravada a frase: "Os entendidos pois
resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os que a muitos
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ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e
eternamente - Daniel 12.3".

§ 1° - A medalha penderá de fita em tecido do tipo gorgurão, na cor
azul, com 45,0cm de comprimento por 4,0cm de largura.

§ 21 - A comenda para uso de militar terá a forma de passadeira, na
cor azul, com 4,5cm de largura por 1,0cm de altura, e no centro, a
miniatura da medalha, de metal idêntico ao da medalha.

§ 30 - Para uso em indumentária feminina, a medalha poderá ser
representada por uma miniatura, com 1,5cm, pendente de fita dessa
mesma largura, e 3,0cm de comprimento, em cor idêntica à da
medalha.

II - diploma: será alusivo à condecoração, assinado pelo Governador
do Estado, pelo Presidente de Honra, pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelo Secretário do Conselho da Medalha.

Art. 60 - Na primeira solenidade de condecoração, a honraria será
outorgada ao Pastor Anselmo Silvestre, 1°-Vice-Presidente Nacional e
Presidente Estadual da Igreja Assembléia de Deus.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam- se as disposições em ccíntrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: O objetivo da criação da Medalha do Mérito Evangélico

é homenagear personalidades que, no desenvolvimento de atividades
de preconização da doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo, tenham
revelado comprometimento na difusão dos valores do Evangelho, do
testemunho da fé cristã, do fortalecimento da família como célula
"mater da sociedade, bem como no aperfeiçoamento e defesa das
garantias e dos direitos humanos.

Em tempos de tanta conturbação social e afronta aos valores
morais, o trabalho tenaz de homens de bem, fortificados na força do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda consegue converter a
inteligência da natureza perpetuada no livre arbítrio do ser humano,
para alcançar a esperança num mundo melhor.

A proposta do Mérito Evangélico não se faz presente neste ou
naquele segmento da educação religiosa, e sim no puro conceito dos
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princípios doutrinários e transigentes da Bíblia Sagrada. Imbuídos
desse espírito, todos os pais, as mães ou os responsáveis deveriam
atinar com a importância da educação cristã e dos fundamentos de
uma religião na formação de seus filhos, alijando assim nossos
jovens, principalmente, do caminho das drogas, dos crimes e do
desalento. Trata-se, pois, de humilde lembrança e reconhecimento da
nossa sociedade para com aqueles que ministram a palavra de Deus
e que lutam por ideais de liberdade e fraternidade e que promovem os
valores religiosos como elo facilitador entre a educação moral de
crianças, jovens e adultos e a certeza de um futuro mais promissor
para o País.

Assim sendo, espero encontrar ressonância nos nobres pares desta
Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.818/2001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada MGT-120, que liga os Municípios de Dom
Silvério e Sem-Peixe, à BR-262.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: O referido trecho encontra-se em estado precário de

conservação, assim a sua "estadualização" e manutenção pelo DER-
MG possibilitará uma melhoria substancial nas condições de tráfego
de cargas e passageiros em geral, representando fator de
alavancagem para o desenvolvimento sócio-econômico daquela
região.
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Espero, pois, encontrar ressonância dos nobres parlamentares

desta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e

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

PROJETO DE LEI N°1.819/2001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

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

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: A referida estrada tem, aproximadamente, 20 Km, e

este projeto de lei visa dar condições ao DER-MG de assumir sua
conservação e manutenção. Trata-se de antiga reivindicação das
principais lideranças políticas e comunitárias em geral, uma vez que o
referido trecho é artéria de vital importância para o fomento do
desenvolvimento e escoamento de toda a produção agropecuária da
região, além de absorver o tráfego das cidades de Alvarenga e
Pocrane e dos Distritos de Tabajara e Sãô Tomé, entre outros
povoados.

Assim sendo, espero encontrar o devido apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.820/2001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o município de Sericita à BR-262, na
cidade de Abre-Campo.

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

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição visa a dar condições ao DER-MG de

assumir a conservação e a manutenção do referido trecho, que é de
suma importância para toda aquela região. Cabe salientar que aquela
rodovia é vital para o transporte e o escoamento das produções
cafeeira e leiteira, além de servir de ligação da BR-262 aos Municípios
de Sericita, Pedra Bonita, Araponga, Canaã, São Miguel do Anta e
Viçosa.

Espero, assim, encontrar o devido apoio dos pares desta Casa à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N°1.821/2001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

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

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

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

AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: A estrada municipal que se pretende estadualizar

necessita urgentemente de conservação e manutenção. As referidas
cidades encontram-se na área de abrangência da SUDENE e
apresentam extrema carência de recursos financeiros. Os atuais
administradores têm de atender outras demandas que a população
prioriza, tais como saúde, educação, segurança e assistência social
por exemplo. Assim, a melhoria desse trecho de estrada possibilitaria
um maior desenvolvimento sócio-econômico de toda a região,
facilitando o escoamento de produtos agropecuários, principalmente
os relacionados à pecuária de cria, recria e corte, cana-de-açúcar,
aguardente e farinha de mandioca.

Aguardo, pois, encontrar apoio dos nobres pares desta Casa
Legislativa à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 1.822/2001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MO a assumir a estrada que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga a BR-1 16, na cidade de Inhapim, aos
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta.

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

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de outubro de 2001.
Djalma Diniz
Justificação: De fundamental importância para aquela região, a

"estadualização" da referida estrada municipal representa a melhoria
do escoamento anual de mais de 400 mil sacas de café, além de
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diversos produtos hortifrutigranjeiros e agropecuários produzidos
pelas três cidades a serem beneficiadas com a possível medida, além
do fato de que aquele trecho necessita urgentemente de uma eficiente
conservação e manutenção atualmente dificultada pela difícil situação
financeira das Prefeituras de Inhapim, São Domingos das Dores e São
Sebastião do Anta, que não possuem os recursos necessários para
isso.

Conto com o devido apoio dos nobres pares desta Assembléia
Legislativa na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.823/2001
Autoriza a COHAB-MG a doar imóvel que menciona ao Município de

São João Evangelista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais

autorizada a doar ao patrimônio público municipal de São João
Evangelista as áreas afetadas para Equipamento Urbano Público com
2.885m2 e de Área Verde 5.879m 2, ambas do conjunto habitacional
Engenho da Serra.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
está matriculado no livro 2-Ai, à folha 352, e registrado sob o n° A-
3/1.126 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca São João
Evangelista.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 2001.
Olinto Godinho
Justificação: Este projeto de lei, que se destina a fazer reverter ao

Município de São João Evangelista imóvel que ora se pretende
legalizar, justifica-se pelo fato das áreas estarem sendo objeto de
invasão.

Portanto, faz-se necessária a implantação de medidas tais, que
sejam capazes de conter essa invasão e resgatar a destinação das
áreas afetadas.

O projeto, por sua forma autorizativa, não encontra óbice de
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natureza constitucional e legal, motivo pelo qual esperamos que
tenha boa acolhida nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 1.824/2001
Declara de utilidade pública a entidade Associação dos Moradores

do Canto do Rio, com sede no Município de Santana do Jacaré.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Associação

dos Moradores do Canto do Rio, com sede no Município de Santana
do Jacaré.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de entidade civil com personalidade jurídica

própria, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
diretoria nem distribui lucros, vantagens ou bonificação a seus
dirigentes, associados ou mantenedores, conforme atestado
apresentado.

Fundada em 24/2/94, encontra-se em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos, prestando relevantes serviços filantrópicos e de
assistência social aos moradores da localidade de Canto do Rio, em
Santana do Jacaré, e outros de interesse daquela comunidade.

E, por atender, com base na documentação anexa, aos requisitos
exigidos pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, a referida entidade contará
com o apoio dos nobres pares desta Casa, para conceder à referida
entidade o titulo declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.82512001
Susta os efeitos do Decreto n° 41.984, de 4 de outubro de 2001, que

altera o Regulamento do ICMS em desacordo com os princípios da
razoabilidade, da capacidade econômica do contribuinte e o da
anterioridade fiscal, nos termos dos arts. 13, 144, § 1°, e 152, da
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Constituição do Estado e dos arts. 37, 145, § 1°, e 150 da
Constituição da República.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Ficam sustados os efeitos do Decreto n° 41.984, de 4 de

outubro de 2001, que altera o Regulamento do ICMS, aprovado pelo
Decreto n°38.104, de 28 de junho de 1996,e dá outras providências.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1° de agosto de 2001.

Sala das Reuniões, 9 de outubro de 2001.
Bancada do PFL
Justificação: O Decreto n° 41.984, de 4/10/2001, baixado pelo

Governador do Estado, é o exemplo mais vivo da incúria
administrativa imposta a Minas Gerais pelo Sr. Itamar Franco, O gosto
pela criação de fatos políticos e a pusilanimidade na condução dos
destinos deste Estado fazem com que as Minas e os Gerais sejam
colocados a reboque da economia brasileira.

O malsinado decreto teve a ousadia de desconhecer, a um só tempo
e a uma só vez, os princípios constitucionais da razoabilidade, da
capacidade econômica do contribuinte e da anterioridade fiscal, ao
determinar alíquotas de pagamento de ICMS em produtos que, até a
data de sua publicação, não recolhiam ICMS porque possuíam
alíquota zero, nos termos do Regulamento do ICMS, baixado pelo
Decreto n°38.104, de 28/6/96.

Impressionante é a ação do Governador, que, sob a égide de seu
poder discricionário, desconhece que Minas Gerais é responsável pela
metade do café produzido no País e tributa o adubo em 8,4%, o
calcário em 4,3% e os defensivos agrícolas em 7,2°k. Majora, ainda, o
imposto incidente sobre o gado. Desconhece S. Exa. a realidade por
que passa o mercado mineiro de café. Não sabe ele que os
cafeicultores brasileiros nunca enfrentaram uma crise das proporções
da atualmente existente, quando o preço médio da saca atinge o
patamar de R$ 95,00, não sendo suficiente para cobrir os custos de
produção. Desconhece S. Exa. que a agricultura e a pecuária não se
administram com fatos políticos. Não se desenvolvem com sua birra
eterna com o Presidente da República. Não produzem grãos, carne,
leite e derivados com a displicente e sorrateira fase zen que, a custa
do suor do contribuinte, o Governador diz atravessar. Desconhece S.
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Exa. que a Assembléia Legislativa estuda a crise do preço do leite,
mediante trabalho de comissão parlamentar de inquérito. Desconhece
S. Exa. que o produtor rural, o contribuinte e o eleitor não querem
saber se ele fica no PMDB ou, qual libélula casadoira, busca abrigo
em outra sigla. O produtor mineiro quer é ter seus direitos
constitucionais respeitados.

Estabelecer alíquota para produtos e insumos até então isentos na
agroindústria e majorar alíquota na pecuária, no momento atual, é
desrespeitar, frontalmente, o princípio da razoabilidade. Esse
princípio, inserido na Constituição do Estado, em seu art. 13, mediante
a necessária repetição do mesmo princípio disposto pela Constituição
Federal, em seu art. 37, é de clareza solar:

"Art. 13 - A atividade de administração pública dos Poderes do
Estado e a entidade descentralizada se sujeitarão aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e
razoabilidade".

Qual é a razoabilidade existente em arbitrar e majorar alíquota em
produtos e insumos da agropecuária no momento em que o Estado
passa a sua maior crise no setor, com aviltamento de preços e forte
concorrência internacional? Não nos consta que a fase zen vivenciada
por S. Exa. seja fundamento razoável para que se quebre um princípio
constitucional.

Feriu de morte, ainda, o teratológico decreto que este projeto de
resolução pretende sustar, o art. 144, § 1°, da Constituição do Estado
que apregoa:

"Art. 144— ..............................................................................
§ 1 0 - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e

serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte,
facultado à administração tributária, especialmente para conferir a
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos
individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".

Basta que vejamos a objetividade e a inteligência do constituinte
mineiro ao inserir tal princípio na Constituição Estadual. E de se
perguntar: o Estado, useiro e vezeiro em saciar sua sanha tributária
nas costas do contribuinte, identificou os rendimentos e as atividades
econômicas do produtor rural, para arbitrar e majorar alíquotas do
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ICMS? Perguntamos, ainda: "Quais os fundamentos usados pelo
Estado para desconhecer a capacidade econômica do contribuinte?
Existe algum fundamento que possibilite o desrespeito às regras
impostas pela Constituição?".

Não bastassem os fatos já narrados, o Governador do Estado, ainda
insiste em desobedecer à Constituição Federal. Acreditamos que S.
Exa. acha que a Constituição da República pertence ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso. E a única explicação para cobrar tributos
no mesmo exercício financeiro em que foram instituídos ou
aumentados, conforme proíbe expressamente o art. 150, inciso III,
alínea "b", da nossa Carta Magna. Ressalte-se, apenas a título de
lembrança, que o "caput" do art. 152 da Constituição Estadual cuida
do mesmo assunto. Assim, fica difícil entender a ação de S. Exa.:
mesmo se considerarmos que ele ache a Constituição Federal
propriedade do Presidente da República e, como tal, possa a ela
desobedecer, o mesmo não seria aceitável, na mesma linha de
raciocínio, com relação à Constituição Estadual. Ele teria de a ela
obedecer por considerá-la sua.

Esclarecemos, ainda, que fizemos retroagir à data de 1 0/8/2001 os
efeitos desta resolução porque o malsinado decreto retroagiu seus
efeitos à mesma data. Nada mais fizemos do que dar igual tratamento
ao apresentado pelo Governador do Estado.

Esperamos que esta Casa aprove este projeto de resolução para
que Minas Gerais possa retornar à originária situação entre os demais
Estados da Federação que não tributam insumos agrícolas. Para
tanto, basta que o Plenário use das faculdades dispostas pelo inciso
XXX do art. 62 da Constituição do Estado, que determina:

"Art. 62— Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXX ....star os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa".

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

REQUERIMENTOS
N° 2.671/2001, dos Deputados Dinis Pinheiro e João Leite,

solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com
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vistas a que envie, com urgência, a planilha de composição de
custos das passagens do transporte coletivo de passageiros
intermunicipal, com a demanda mensal por município. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.672/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à redução do
valor cobrado para a emissão da segunda via da cédula de identidade.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.673/2001, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja
pedida ao Secretário de Segurança Pública explicação oficial a
respeito da invasão à sede do Sindicato dos Trabalhadores do
Tribunal de Contas do Estado, em 14/9/2001, por agentes da Polícia
Civil.

N° 2.674/2001, da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do BDMG com vistas a que envie
relação de empréstimos efetuados, contendo os itens que especifica.

N° 2.67512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
enviado ao Secretário de Segurança Pública pedido de informações
sobre a existência de inquérito e o andamento das investigações, caso
estejam ocorrendo, sobre a morte de Ocimar Gomes da Silva.

N° 2.676/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se
peçam ao Secretário da Segurança Pública informações relativas ao
Inquérito Policial n° 102/2000, em que figura como vítima o Sr.
Wanderlei Sobrinho Alves de Oliveira. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 2.677/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada à Secretaria da Justiça pedido apresentado a esta Casa
pelo detento Grinaldo Alves Cabral.

N° 2.678/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa pela Sra. Ana Lúcia Borges da Silva.

N° 2.679/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa por praças e oficiais do 6° RPM de Lavras.

N° 2.680/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada
a esta Casa pela Sra. Lilian Lima Camargos.
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N° 2.681/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando

seja encaminhada ao TRE denúncia apresentada à Comissão pelo Sr.
Tarcísio de Souza Matos.

N° 2.682/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG denúncia da Sra.
Elzirene de Fátima Santos.

N° 2.683/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG solicitação do Sr.
Marcos Flávio de Castro Vale.

N° 2.684/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado com vistas
à designação de Promotor de Justiça para avaliar indícios de delitos
que, segundo denúncia, têm ocorrido no Edifício JK, nesta Capital.

N° 2.685/2001, da Comissão de Saúde, solicitando seja
encaminhada ao Secretário da Saúde comunicação de ocorrência de
dez casos de hepatite no Município de Serranos, com vistas a
providências.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
Especial das Máquinas Off-Line e dos Deputados Márcio Cunha e
Maria José Haueisen.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Transporte, de Meio Ambiente, de Assuntos Municipais e do
Trabalho e dos Deputados Mauri Torres, Marcelo Gonçalves, Dalmo
Ribeiro Silva (2), Alencar da Silveira Júnior, Elbe Brandão, Elaine
Matozinhos (2) e Cristiano Canêdo e da Comissão Especial do Ensino
Superior.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela.
• Deputado Aílton Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, sempre que tomamos lugar nesta tribuna, nosso
pensamento é o de que gostaríamos de estar falando ao povo mineiro
que todos os seus direitos foram finalmente respeitados e que a nossa
vida e a de todos os brasileiros terá mais sentido daqui para a frente.
Mas, infelizmente, estamos aqui para expor mais um ato impensado
do Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, que ignorou
claras considerações das Constituições Federal e Estadual ao imDor
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alíquotas de ICMS que arrasarão ainda mais a produção agrícola e
pecuária do Estado.

Com o Decreto n° 41.984, de 4/10/2001, o Governador determina
alíquotas de pagamento do ICMS sobre produtos antes isentos desta
tributação. Adubos, fertilizantes, defensivos agrícolas, entre outros,
passam a onerar a nossa produção agrícola, ainda exercida em
grande escala no Estado, sendo o café a principal cultura. A nova
tributação atinge ainda a pecuária, que teve seu imposto elevado a
índices inconcebíveis, afetando a nossa competitividade em relação a
outros Estados e à concorrência internacional.

A repercussão desse ato do Governador Itamar Franco vai muito
além de uma discussão sobre recolhimentos e tarifas. Há tempos, já
enfrentamos uma crise no setor agropecuário, em que os custos da
produção ultrapassam os rendimentos obtidos nas vendas. Com  o
aumento dos impostos, esse fato se agrava e traz conseqüências
tanto ao produtor quanto aos seus empregados, trabalhadores rurais
que dedicam sua última gota de suor nas lavouras mineiras.

Enfrentamos a alta do índice de desemprego nos centros urbanos,
para onde o êxodo rural se destina na maioria dos Estados brasileiros.
Agora, preocupa-nos a crise no setor rural, que já é grave e pode se
tornar alarmante, pois, se, mesmo com a prática de preços abaixo dos
custos, a comercialização daqueles produtos estava prejudicada, com
a elevação provocada pela taxação de impostos, perde-se ainda mais
em vendas e, conseqüentemente, reduz-se a produção e a
necessidade de mão-de-obra, fazendo com que mais trabalhadores
sejam despejados à sorte, na procura de um novo emprego,
congestionando o meio urbano.

Será que os fazendeiros e as indústrias de produtos e insumos
agrícolas conseguirão enfrentar mais esse obstáculo, simplesmente
porque o Governador Itamar Franco desconsiderou direitos
reservados aos contribuintes do Estado e do País?

Como representante do povo, sentimo-nos na obrigação de fazer
algo. Assim, aproveitamos este espaço para, além de declarar nossa
indignação, apresentar nosso apoio à iniciativa imediata de nossos
colegas da Bancada do PFL, que lançaram para votação o projeto de
resolução que susta os efeitos do impróprio decreto do Governo e cuja
aprovação total pelos integrantes desta Casa defendemos.
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Se temos a obrigação, o interesse, se temos as armas para

defender os direitos dos mineiros, que nossa ação seja essa- Em
nome dos produtores rurais e do povo de Minas Gerais, agrego-me a
mais esta luta.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Ilustre Deputado
Aílton Vilela, meu aparte é para cumprimentar V. Exa., que, ao longo
de sua vida pública, representando o povo mineiro nesta Assembléia,
tem sido intransigente defensor dos interesses do Estado e da gente
mineira. Mais uma vez, V. Exa. mostra preocupação com a defesa dos
mais legítimos interesses mineiros, quando vem somar conosco, da
Bancada do PFL, nesta luta que haverá de ser vitoriosa, para abrir os
olhos do Governador do Estado, de todo o sistema do Governo e,
principalmente, da Secretaria da Fazenda para a ação maléfica,
nefasta, que impõe mais um sacrifício exagerado ao já sacrificado
ruralista mineiro, numa fase tão difícil, acrescentando mais um
imposto numa hora em que o produtor, principalmente o cafeicultor do
Sul de Minas, não pode absorvê-lo.

V. Exa., como Deputado do Sul de Minas, é conhecedor das agruras
que o cafeicultor vem vivendo. O cafeicultor está perdendo noites de
sono, não sabe o que vai fazer. Já ouvi grandes e médios produtores
rurais dizerem que estão retirando os filhos de escola particular e
passando para a escola pública, porque a cafeicultura está dando
prejuízo e eles não querem se desfazer da fazenda nem mandar seus
empregados embora. No entanto, não sabem como administrar um
processo como este, em que o custo de produção é maior que o preço
de venda do café.

Esse é um problema de ordem internacional, para o qual não há
solução em curto prazo nem ação governamental dentro do próprio
País. Mesmo assim, vem o Governador de Minas impor esse
sacrifício, querendo matar de vez o produtor rural mineiro,
principalmente o cafeicultor.

Portanto, o meu aparte é para cumprimentar V. Exa., que vem
somar conosco nessa luta, que, se Deus quiser, sensibilizará os
parlamentares para que possamos votar esse projeto de resolução,
derrubando o nefasto decreto do Sr. Governador do Estado, que
impõe sacrifício maior ao produtor rural mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Aílton Vilela* - Agradecemos o aparte do ilustre
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Deputado Sebastião Navarro Vieira.

E lamentável a posição tomada pelo Sr. Governador do Estado no
momento em que o produtor rural, principalmente o de café, passa por
uma das maiores crises.

Entendemos que o Governador deveria repensar sua posição, rever
sua atitude, voltar atrás e deixar de cobrar tributos dos insumos que
são empregados na lavoura, principalmente do café. Além dos
produtores de café, as indústrias de fertilizantes passam por inúmeras
dificuldades, porque a sua fonte de receita são justamente os
produtores de café. Esses, encontrando-se em dificuldade, já têm
diminuído suas aquisições de produtos, e o Governo vem lançando
um decreto desses, retroativo a lO de agosto, quando muitas
indústrias já fizeram suas operações comerciais, ocasionando, então,
aniquilamento ainda maior.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Caro Deputado
Aílton Vilela, gostaria de enaltecer o pronunciamento de V. Exa.,
porque suas palavras são afinadas com aqueles que estão com a mão
na massa, tentando sair de uma crise. O Governo de Minas Gerais
não fez um gesto sequer para ajudar o agricultor, o pessoal da
fruticultura, dos grãos, de Minas Gerais. Hoje o café está com um
preço histórico de menos de 50%, é uma quebradeira, e os produtores
estão sendo penalizados em função dos produtos que usam.

A Comissão de Agropecuária, da qual V. Exa. foi membro titular e
muito atuante, vai aprovar, nesta tarde, um requerimento e já marcou
data e hora para reunião extraordinária, na terça-feira, às 9 horas,
quando serão ouvidos os Secretários da Fazenda, da Agricultura, de
Indústria e Comércio e da Casa Civil. Essa audiência será presidida
pelo Deputado Antônio Júlio, Presidente desta Casa, e estaremos
ouvindo a explicação dos Secretários sobre o decreto.

O fato é que o Governador Itamar Franco não governou Minas
Gerais, não exerceu o poder aqui. Como ficou ausente, o Estado foi
ficando sem caixa, e, agora, usa decreto para fazer caixa no Estado,
inclusive com projeto de anistia para favorecer o sonegador de
impostos, para pagar o 131 salário, coisa de última hora. E,
contraditoriamente, constrói um aeroporto de R$120.000.000,00 em
Juiz de Fora. O aeroporto nem começou a ser construído, e a
empresa pede 40% de reajuste, alegando que há solo mole no terreno
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em que fará o aeroporto. Entendemos que esse decreto foi feito
exatamente pela necessidade de o Governo fazer caixa, e isso é falta
de planejamento, de um programa de governo, sem contar que é um
desrespeito aos produtores rurais do nosso Estado. Parabéns a V.
Exa. Conte com o apoio da Comissão de Agropecuária.

O Deputado Aílton Vilela* - Muito obrigado, Deputado João Batista
de Oliveira. Nas primeiras décadas do século passado, a cultura
cafeeira marcou presença ativa na história econômica deste País,
contribuindo sobremaneira para o seu desenvolvimento, criando
divisas e empregando milhares e milhares de pessoas. O café sempre
deu sua valiosa contribuição, e hoje temos tecnologia avançada,
sendo nosso Estado o produtor de 50% daquilo que se produz de café
no nosso País, e café de primeira qualidade.

Vivemos um momento de dificuldade. E hora de as autoridades
governamentais, tanto em nível federal quanto estadual, estenderem
as mãos aos produtores rurais, justamente nesta hora difícil. E,
infelizmente, o Governo faz o contrário, cria impostos numa hora
cruciante e difícil. E inacreditável o que está acontecendo.

O Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Vou ser breve, para não
tomar muito o seu tempo. Quero parabenizá-lo por esse
pronunciamento em defesa da economia do Estado de Minas Gerais,
que tem no agronegócio, de maneira geral, mais da metade da
economia.

As pessoas que pensam que uma carga tributária aumentada em
cima do insumo vai recair sobre a indústria e o comércio cometem
ledo engano porque, em última instância, isso vai recair em cima do
produtor rural. Um produtor, Deputado Aílton Vilela, do Plano Real
para cá amarga uma inflação em torno de 120%, mas o aumento
médio dos produtos agrícolas está na metade disso, em cerca de
60%. Portanto, a renda agrícola acabou.

Neste momento, quero parabenizar também o Deputado João
Batista de Oliveira, que está chamando as autoridades para discutir
esse assunto aqui na Assembléia Legislativa. Quem sabe teremos
aqui os segmentos envolvidos da agropecuária e da agroindústria
para podermos dizer ao Governo do Estado: tome cuidado com as
medidas, caso contrário estarão ajudando a afundar mais o Estado de
Minas Gerais?
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O Deputado Aílton Vilela* - Terminando, Sr. Presidente,

gostaríamos de deixar o nosso apelo ao Sr. Governador do Estado,
para que reconsidere a sua posição, tornando sem efeito o Decreto n°
41.984, que vem, neste momento, prejudicar sensivelmente a cultura
cafeeira do nosso País.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
• Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente na galeria, senhores e senhoras, não
poderia deixar de usar esta tribuna também para trazer a apreensão
deste Deputado com referência ao pronunciamento do Deputado que
me antecedeu.

E lamentável que na atual situação em que se encontra a economia
do País, com destaque para Minas, o Estado tome a iniciativa de
aumentar os índices do ICMS cobrados sobre as operações de
industrialização do adubo simples ou composto e do fertilizante.

Tal medida, regulamentada pelo Decreto n° 41.984, de 2001, deverá
comprometer ainda mais a cafeicultura mineira, setor agrícola que
passa atualmente por uma das piores crises enfrentadas nas últimas
décadas.

Afirmamos isso com conhecimento de causa, pois representamos,
nesta Casa, uma região que concentra os maiores produtores de café
do Estado, o Sul de Minas. São empreendedores que estão
atravessando com coragem essa fase difícil.

O preço da saca de café despencou no mercado internacional.
Apesar disso, o Governo, ao invés de promover medidas
incentivadoras para o setor, resolve penalizar ainda mais os
produtores. Onde está o bom senso dos nossos governantes?

Também não podemos nos esquecer dos produtores de batata,
arroz, feijão e de muitas outras culturas, que necessitam de adubos e
fertilizantes para suas atividades.

Como todos sabem, a agricultura é a base da existência humana. Se
não há alimento, não há vida. Ainda é utopia o conceito de que a
tecnologia poderá produzir alimentos artificiais para saciar a fome
humana.

Mesmo assim, sentimos que existe uma certa indiferença por parte
do poder público em relação ao setor. A agricultura ainda não é
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prioridade para o Governo. É preciso repensar esse conceito. Os
cafeicultores e produtores rurais de todo o Estado agradecem.

Recebi, neste momento, uma reclamação dos comerciantes de
Itajubá. Lá está sendo feita uma varredura no comércio. Os
comerciantes encontram-se apavorados com o tipo de fiscalização
que está sendo realizada esta semana. Pediram-me que interferisse
junto ao Secretário da Fazenda para que a fiscalização não fosse feita
de maneira tão brutal. Disseram que os comerciantes estão sendo
desrespeitados pelos fiscais do Estado. Fica aqui meu protesto e
minha solicitação ao Secretário da Fazenda: que se comunique com
seus fiscais para que fiscalizem, mas sem afetar o funcionamento do
comércio. Fica aqui meu protesto e meu muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Nobre Deputado, isso
está ocorrendo não só na sua cidade, mas em toda a Minas Gerais.
Fiscalizar é um dever que deve ser cumprido, mas não do modo como
estão fazendo. Em Divinópolis, os fiscais da Receita Estadual estão
tratando os empresários como se fossem marginais. Chegam
agredindo os comerciantes com palavras, sem o mínimo diálogo. Fiz
um ofício ao Secretário da Fazenda para que dê um basta nisso. Os
fiscais têm de tratar os empresários como amigos, como parceiros do
Estado. V. Exa. está de parabéns, Deputado Ambrósio Pinto.

O Deputado Ambrósio Pinto - Agradeço as palavras do Deputado
Marcelo Gonçalves. Realmente é lamentável o que vem acontecendo
não só em Itajubá, mas também nas demais cidades. As palavras do
Marcelo são corretas. Os fiscais não estão realizando uma
fiscalização decente, mas sim uma agressão. O comerciante tem de
ser respeitado, porque dele dependemos. São eles que sustentam o
Estado e o Pais. Eles têm de receber respeito e ser tratados de
maneira diferente. Realmente os fiscais têm agido de maneira ríspida,
considerando os comerciantes como marginais. Fica aqui meu pedido
para que nosso Secretário tome providências. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
- O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Wanderley
Avila, Srs. Deputados, senhores e senhoras, no ano passado, esta
Casa, através de uma iniciativa liderada pelo Deputado Paulo Piau,
com a participação maciça dos Deputados, principalmente os da
bancada norte-mineira, apresentou uma proposta de emenda à
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Constituição dispondo sobre o custeio do ensino superior em Minas
Gerais. Pela proposta inicial, o Deputado Paulo Piau solicitava que se
destinasse l% das receitas livres correntes do Estado para a UEMG,
e, posteriormente, ampliamos o leque para a UNIMONTES, elevando
a proposta para 2%. Foi um ano de debates, reuniões em Montes
Claros, em Belo Horizonte, nos diversos "campi" da UEMG, ocasião
em que fui escolhido pelos companheiros para presidir a comissão
especial. Talvez, no único ato ditatorial de minha parte,
autodenominei-me relator da referida comissão.

Após exaustivas discussões, a proposta foi aprovada por
unanimidade nesta Casa, passando a fazer parte da Constituição do
Estado o custeio do nosso ensino superior. A dúvida era se essa
proposta teria o acolhimento do Governador do Estado e passaria a
fazer parte do orçamento para 2002. Essa dúvida se desfez ontem,
quando recebi o disquete contendo a proposta orçamentária do
Estado, tendo a grata surpresa de constatar que, na receita
orçamentária corrente ordinária, de R$8.406.000.000,00, o Governo
destina 2% às universidades, que era a proposta original, perfazendo
um total de R$168.000.000,00, dos quais a UNIMONTES receberá,
em 2002, R$85.000.000,00, e a UEMG, H$82.000.000,00, fechando a
conta dos 2% que solicitamos. A quantia é suficiente para dar
melhores condições às nossas universidades, a fim de que trabalhem
com o mínimo necessário, em 2002, construindo-se verdadeiramente
a UEMG e a nossa UNIMONTES.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria apenas de dizer
que o Governador não faz nenhum favor, já que se trata de uma
obrigação constitucional. Ele tem que cumprir a Constituição, sob
pena de ser cassado. Ele tem que cumprir a lei e a Constituição do
Estado, o que jurou fazer; é uma pena que a descumpra em outros
pontos. Obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Vejo a questão por outro ângulo. A
Constituição do Estado prevê que se invista, por exemplo, na
EPAMIG, 1%, o que até hoje não foi cumprido por nenhum Governo.
Esperamos que, fazendo parte do orçamento de 2002, possamos
patrulhar, policiar, exigir o cumprimento da destinação dos
F($168.000.000,00. Dessa forma, a UEMG, que tem 10 "campi"
universitários, e a UNIMONTES poderão cumprir seu papel,
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transformando-se nas grandes universidades que esperamos
possam se constituir. Tenho certeza de que todos os Deputados estão
com esperanças renovadas, o que não aconteceu quando da previsão
do orçamento do ano anterior. Temos a certeza de que a
(JNIMONTES poderá se transformar numa grande universidade.

Voltando ao assunto dos R$85.000.000,00, que são recursos do
Tesouro e que serão aplicados na UNIMONTES, o orçamento total
previsto é de R$92.000.000,00, com uma diferença de
R$6.000.000,00, que decorrerão de recursos próprios arrecadados. O
hospital universitário continuará prestando atendimento ao SUS,
realizando centenas de cirurgias; são as consultas, é o atendimento
ambulatorial. Enfim, o orçamento da UNIMONTES está em
R$92.000.000,00, dos quais R$85.762.000,30 serão de investimentos
de recursos próprios do Governo do Estado. Para esses recursos já
existe a especificação dos investimentos, que vêm coroar uma vida de
lutas minha e dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Arlen Santiago, Dimas
Rodrigues, Wanderley Ávila, Gil Pereira e Elbe Brandão, de todos nós
que trabalhamos naquela região. Todas as nossas especificações
estão sendo acolhidas no projeto de ampliação e de investimentos da
UNIMONTES para Montes Claros. O prédio para abrigar novos cursos
superiores terá um investimento de R$1.200.000,00. A UNIMONTES,
hoje, possui uma das mais completas e melhores faculdades de
odontologia de Minas Gerais, cujo laboratório receberá R$830.000,00.
A edificação do prédio da secretaria-geral receberá R$150.000,00. O
pavilhão para salas do curso de Educação Física, com quadras,
piscina olímpica, receberá R$440.000,00. O prédio do centro de
convívio receberá R$1.000.000,00. O prédio da coordenadoria de
apoio ao estudante receberá R$150.000,00. O prédio dos cursos de
pós-graduação receberá R$950.000,00. Também haverá o
aprimoramento dos nossos professores, porque é pensamento da
UNIMONTES, dentro de dois anos, não ter um só professor que não
tenha mestrado ou doutorado. A reforma do ambulatório da policlínica
receberá R$70.000,00. A construção do laboratório de biologia e
geociências receberá R$529.000,00. A reforma do hospital
universitário, o único hospital verdadeiramente público de todo o Norte
de Minas, receberá R$3.016.000,00, o que o transformará no melhor e
mais bem equipado hospital público do Estado de Minas Gerais. A
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delimitação do terreno do "campus" receberá R$80.000,00, e a
restauração do prédio histórico receberá R$830.000,00. E ainda prevê
para Pirapora a construção do pavilhão de salas do curso de
Pedagogia, com um custo de R$350.000,00. Para Janaúba, a
estrutura da fazenda experimental, num custo de R$70.000,00. E para
Januária, a implantação efetiva do "campus" terá o custo de
R$300.000,00. Isso mostra claramente que a bancada agiu certo. Ela
teve pontos de discordância, mas teve sempre um denominador
comum. Quando se fala em UNIMONTES, e o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que é do Triângulo, viu de perto, a UNIMONTES está
acima de qualquer pretensão político-partidária e pessoal e é hoje
uma universidade verdadeiramente de integração do Norte de Minas a
Minas Gerais.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Queria unir-me a V.
Exa. nesse agradecimento ao Governador Itamar Franco, pela
seriedade em sua decisão de garantir os recursos para a
UNIMONTES e para a UEMG. E claro que é a obrigação de qualquer
governante cumprir a Constituição, no entanto muitos não cumpriram
suas obrigações para com nossa universidade.

V. Exa., que está na tribuna, o Deputado Wanderley Ávila, que
preside os trabalhos, eu, que o estou aparteando, e outros Deputados
somos frutos da UNIMONTES e temos esse espírito de união. A
bancada Norte-mineira do Jequitinhonha tem suas divergências locais,
mas, quando se trata de grandes assuntos como esse, unimo-nos.

Em nome da região de Almenara, onde o "campus" já está instalado
por decisão do Governador Itamar Franco, e da cidade de Pedra Azul,
que, nos próximos dias, estará recebendo seu "campus", queremos
agradecer ao Governador. V. Exa. está de parabéns por enaltecer a
UNIMONTES, que ajudamos a implantar e que é um orgulho de todos
os Norte-mineiros.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. Traduz
todo o sentimento da bancada Norte-mineira.

Encerrando esse assunto da UNIMONTES, lembro que, a partir de
agora, Deputado Luiz Tadeu Leite, temos outro desafio: a valorização
dos funcionários dessa instituição. Será realizado um concurso para a
estabilização funcional de seus servidores. Agora, a universidade não
tem como fugir a seu compromisso de pagar bem os seus

rs



396
profissionais, e devemos procurar lutar pelo programa de cargos e
salários daquele corpo funcional, que é um orgulho para todos nós.

Queremos tratar, agora, de outro assunto, sobre o qual já teci alguns
comentários, ontem, durante a fala do Deputado Arlen Santiago.
Chamo a atenção para o seguinte tato: em Montes Claros, existe uma
mulher que decidiu resolver a questão dos meninos de rua da cidade,
criando, há algum tempo, por sua própria iniciativa, a guarda mirim de
Montes Claros. A Dra. Maria Neusa criou, mantém, luta e não abre
mão de mostrar a importância dessa instituição. Durante anos,
consegue algo inédito, gerando resultados que nenhum governante
jamais atingiu: voltar a inserir esses jovens na sociedade. São
centenas de jovens com instrução e garantia de matrícula nas escolas
públicas, os quais trabalham e constituem um grande orgulho.

Por incrível que pareça, o Procurador Regional do Trabalho abriu
inquérito contra a entidade, acusando-a de irregularidades no
encaminhamento de menores para trabalhar em empresas da cidade.
Segundo ele, os menores não poderiam freqüentar a guarda mirim,
tendo instruções de civilidade e sociedade, além da oportunidade de
freqüentar escola de bom nível, sob a alegação de que esse
procedimento fere o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Essa atitude causou muita revolta e indignação na sociedade de
Montes Claros, e, neste momento, em nome da Assembléia
Legislativa, hipotecamos nossa total e irrestrita solidariedade à Dra.
Maria Neusa, para que continue em seu caminho. Irei convidá-la a vir
até aqui, diante do Prefeito de Belo Horizonte e de quem quer que
seja, para mostrar esse exemplo vitorioso de se tratar com dignidade
e respeito o jovem.

Como pode a Procuradoria Regional do Trabalho afirmar que a
instituição está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente e não
querer que a guarda mirim funcione, para que as crianças tenham um
momento mágico de respeito, podendo ser inseridas novamente na
sociedade?

Parabéns, Dra. Neusa. Conte conosco. Seu exemplo tem que ser
seguido por muitos governantes. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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Sras. Deputadas, público das galerias e imprensa presente, sou
membro da Comissão de Direitos Humanos, mas ontem, infelizmente,
estando em outra Comissão, não pude assistir à audiência relativa às
denúncias à conduta da PMMG. Assisti ao noticiário, divulgado pela
imprensa, que tratava desse assunto. Nunca houve tanto diálogo entre
os sindicatos e a Policia Militar como está havendo com o
Comandante-Geral da gloriosa Polícia Militar do nosso Estado, Alvaro
Nicolau, e também com o Cel. Severo, Chefe do Estado-Maior.
Recentemente tivemos a confirmação disso, quando houve o
movimento dos perueiros em Belo Horizonte. Nessa ocasião, houve
muita paciência e muito diálogo. O Deputado Rogério Correia foi um
dos interventores, atuando junto com o Cel. Severo.

A Comissão de Direitos Humanos tem recebido várias denúncias
contra a Polícia Militar. Como membro dessa Comissão, temos de ver
os dois lados. Normalmente, a pessoa relata o seu fato, sem dar a
mínima oportunidade de confronto com alguém da Polícia Militar. A
nossa Comissão de Direitos Humanos é bem representada. O nosso
Presidente, Deputado Edson Rezende, é cauteloso e sensato e vem
desenvolvendo um grande trabalho.

Protesto contra o que vem ocorrendo. Depois do diálogo, vem a
ordem do Judiciário e a ordem do Governador. Então, a Polícia Militar
tem de cumprir alguma delas, senão, será omissa. Está na hora dos
pares desta Casa refletirem um pouco com relação ao caso da Polícia
Militar. Em todas as classes, há os elementos bons e os maus. Na
minha classe de médicos, há bons e maus médicos. Na classe dos
advogados, há bons e maus profissionais. O mesmo acontece na
classe da Polícia Militar. Não podemos, por um elemento, julgar a
corporação inteira. Faço um protesto com relação ao que vem
acontecendo relativamente às denúncias referentes à Polícia Militar do
nosso Estado. O diálogo é freqüente, e eles estão abertos às
negociações. Depois da ordem judicial emitida, não temos como
resolver a questão, a não ser agindo, como tem feito claramente e
com bom-senso a Polícia Militar do nosso Estado. Cumprimento o
Comando-Geral da Polícia Militar na pessoa do Cel. Alvaro Nicolau e
do Cel. Severo, Chefe do Estado-Maior. Realmente, estão sendo
sensatos e estão cumprindo o seu papel.

Tratarei também de um outro assunto. Caso não existisse a
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HEMOMINAS, perderíamos muitas vidas, porque essa fundação
não trabalha apenas com a doação e a coleta de sangue, executa
também um trabalho sério, diurno e noturno, porque não há hora para
os acidentes. A HEMOMINAS tem prestado um relevante serviço ao
nosso Estado, não apenas na Capital, mas também no interior.

Depois da instalação da HEMOMINAS, acabou-se um dos nossos
maiores flagelos, a AIDS. Antes não havia tanta cautela, tanto controle
nas doações de sangue. Várias pessoas foram contaminadas por
transfusão em nosso Estado e no Brasil. Após a criação da
HEMOMINAS, isso acabou.

Funcionários da HEMOMINAS estiveram aqui, ontem. Hoje não
estão, por isso quero falar hoje, porque não quero jogar confete em
instituição nenhuma. Falar com o auditório lotado para receber palmas
não é o meu feitio. Quero defender a HEMOMINAS hoje e dizer aos
meus pares sobre a importância dessa instituição no nosso Estado,
cujo papel é salvar vidas, diuturnamente.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Marcelo Gonçalves, bravo batalhador pela causa dos direitos
humanos. Complementando a sua fala, esta Casa, ontem, deu um
passo positivo e inédito, por intermédio da Comissão de Direitos
Humanos. Estudantes da UFMG realizavam uma passeata e, ao
chegarem ao portão da universidade, foram espancados por um
pelotão da Polícia Militar e jogados num camburão, que rodou com
eles pela cidade durante 2h30min, parando, depois, na delegacia ao
lado da universidade. Esse foi um fato simbólico de algo que já
aconteceu muito e que não deve acontecer mais. Nós, da Comissão
de Direitos Humanos, precisamos dar um fim nessa conduta da
Polícia Militar.

Ontem foi um dia especial porque reunimos entidades, sindicatos,
associações de moradores e de classe, para, num diálogo, debater
essa questão com o representante da Polícia de Eventos, Ten.-Cel.
Musso. Foi um momento muito rico, em que as pessoas defenderam a
sua posição, defenderam o direito de manifestação nas ruas e praças,
denunciaram que Policiais Militares estariam dentro de algumas
grandes empresas para proteger os seus donos e constranger os
diretores de sindicato por fazerem planfetagem e por conversas na
porta das empresas. E, mais ainda, houve denúncia de que policiais
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aposentados estariam sendo chamados para fazer a guarda
dessas empresas, e os policiais da ativa estariam fazendo uma ação
coordenada para impedir a movimentação e o livre direito de
organização dos trabalhadores nos seus sindicatos. A partir daí,
formalizamos uma decisão, através de requerimento que aprovamos
hoje na Comissão de Direitos Humanos, para estarmos com o
Comandante-Geral, Alvaro Nicolau, juntamente com o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos, da OAB-MG e outras entidades de
direitos humanos, num diálogo franco com o Comandante-Geral da
Polícia, discutindo essa questão e tentando formalizar um acordo de
conduta, para que problemas dessa natureza não aconteçam mais.
Foi um grande passo, e o modo como se deu foi dialógico, e não
somente de critica à polícia, para que, constatados os fatos,
busquemos soluções.

Para finalizar, Deputado Marcelo Gonçalves, quero convidar V. Exa.,
todos os Deputados e todas as pessoas que nos ouvem para a nossa
Festa das Rosas, em Barbacena, a minha cidade. E uma bela festa.
As pessoas devem aproveitar esse momento e deleitar-se em uma
cidade da Mantiqueira, a Cidade das Rosas, não somente pela beleza
das flores, mas também pela beleza e amizade do seu povo. Muito
obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte do nobre
Deputado Edson Rezende. Formei-me em Medicina nessa cidade,
justamente na Cidade das Rosas, Barbacena. Realmente, Deputado,
essa é uma festa muito bonita. Esse convite é extensivo a todo o povo
mineiro que nunca participou dela, porque vale a pena.

Deputado Edson Rezende, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, fui universitário também. Sabemos o que é ser estudante.
O que ouvi não é a mesma coisa que disse. Ouvi que existiam apenas
alguns Soldados da Polícia Militar, que foram agredidos pelos
estudantes. Por isso, falo que é muito fácil ouvir um lado e não ouvir o
outro. Como disse anteriormente, o senhor é um Presidente tranqüilo
e sensato, que toma as atitudes corretas. E válida a sua atitude de
irmos ao Comando-Geral. O que ouvi, realmente, não é isso. Temos
de ouvir os dois lados.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão, que sempre esteve presente às
reuniões da Comissão de Direitos Humanos, também pela sua
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tranqüilidade e sensatez - foi Secretário da Saúde por alguns
meses, mantendo tudo direito na Secretaria -' sempre diz que temos
de ouvir todos os lados. Que possamos realmente ouvir todos os
lados, o do sindicato, o dos universitários, o dos perueiros, porque
essa conduta de ouvir os dois lados é a melhor que há.

Agradeço ao Presidente e ao Deputado Edson Rezende pelo aparte.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no

próximo dia 13, o Governador Itamar Franco deverá inaugurar
diversas obras na cidade de Angelândia, no Jequitinhonha. O Prefeito
Edaílton Godinho Pimenta solicita-nos fazer essa comunicação e
convidar as lideranças do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas
para estarem presentes na cidade e assistir à inauguração das
seguintes obras: Praça Antônio Dias, mercado municipal, casa de
máquinas, escritório da EMATER, unidade de saúde, creches, estádio
municipal, quadra poliesportiva, diversos asfaltamentos de rua, posto
telefônico, várias escolas municipais, programa para a terra, poços
artesianos, eletrificação rural, abastecimento de água da COPASA,
lançamento da obra do ginásio coberto, além do quartel da Polícia
Militar, entre outras. Esse é o recado que encaminhamos às
lideranças da região, para prestigiarem o nosso Governador e o
Prefeito de Angelândia.

Até hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, os funcionários da área da
saúde do Estado estão aguardando o envio a esta Casa do plano de
cargos e salários da Secretaria da Saúde. Fazemos um apelo ao
Secretário, Gen. Carlos Patrício, e ao Governador, para que agilizem
o envio desse plano, porque ele é a redenção da questão salarial do
pessoal da saúde. Não dá para compreender como o Estado, que é
um só, paga salários diferentes para as diversas Secretarias. Não é
possível que profissionais que desempenham a mesma função em
Secretarias diferentes recebam salários diferentes. Há salários que
chegam a ser três ou quatro vezes maiores de uma Secretaria para
outra, sem falar nas autarquias, nas empresas públicas, como CEMIG
e ÇOPASA, que têm remunerações salariais muito mais díspares.

E preciso que esse plano de cargos e salários chegue a esta Casa
para garantir justiça salarial aos funcionários da Secretaria da Saúde
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em todo o Estado.

O próximo assunto que trago, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é o
regozijo, a alegria dos peemedebistas brasileiros pela permanência de
Itamar Franco no PMDB. Muito se especulou sobre a sua saída do
partido. Mas, a despeito das ameaças da cúpula governista do PMDB,
ele preferiu ficar e disputar as prévias em janeiro. Vencendo-as, será o
candidato do partido à Presidência da República. Mesmo sabendo que
a cúpula governista, infelizmente, é corroída pela influência nefasta do
Presidente Fernando Henrique, que, ante a falta de argumentos, usa
de verbas para tê-la em suas mãos, o Governador demonstrou
confiança no partido. E preciso que, agora, a cúpula governista
respeite o mais importante peemedebista candidato à Presidência da
República, o Governador Itamar Franco, dê-lhe as condições de ser
candidato à Presidência e acate a sua liderança. E necessário que a
cúpula do PMDB nacional, que segue a orientação de Fernando
Henrique Cardoso, do PSDB, ouça as bases partidárias, que desejam
distanciamento do Governo Federal, querem candidatura própria e
Itamar para Presidente.

Recebemos, com alegria, a filiação de dois companheiros, os
Deputados Chico Rafael e Sávio Souza Cruz. Está crescendo em
quantidade e em qualidade a Bancada do PMDB nesta Casa. Lembro
aos peemedebistas dos quatro cantos de Minas que, no próximo dia
21 serão realizadas as convenções municipais, em que elegeremos
novos diretórios do nosso partido, que tem - e é para continuar tendo -
diretórios em todos os municípios mineiros. Para que as convenções
do dia 21 aconteçam de forma correta, o diretório municipal do partido
terá de publicar o edital até amanhã, que é o último prazo válido,
garantindo, assim, a realização das convenções municipais, sob pena
de o diretório ser destituído. Aí, deverá ser nomeada comissão
provisória, o que é retrocesso no funcionamento interno do nosso
partido.

Então, o recado que enviamos a todos os peemedebistas do
Triângulo, do Norte de Minas, da Zona da Mata, do vale do
Jequitinhonha, da Grande BH, enfim, dos quatro cantos do Estado, é
que o PMDB realizará convenções municipais no dia 21. Esse é o
início da arrancada de Minas para eleger Itamar Franco Presidente da
República.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, pela manhã, participamos
de reunião da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo
Deputado Edson Rezende. Foi uma reunião histórica, porque ouvimos
centenas de cidadãos mineiros que foram vítimas da repressão do
regime militar, foram torturados, tendo ainda no corpo as marcas
daquele tempo negro.

Ouvimos depoimentos emocionados de pessoas que estão
passando necessidades. Lamentavelmente, enquanto os torturadores
foram promovidos, aposentaram-se com belos salários, vivem em
mansões suntuosas, suas vítimas, aqueles que sofreram em suas
mãos, os torturados, passam fome.

Mas existe lei aprovada por esta Casa que garante o pagamento de
indenização, um valor mínimo, mas que seria um refrigério no
momento de dificuldades financeiras que vivem aqueles que foram
torturados. O Estado teria que pagar a essas vítimas de torturas um
valor referente a uma espécie de indenização. E lei, foi regulamentada
pelo Governador Itamar Franco. Tive o prazer, como seu Secretário
da Justiça e Direitos Humanos, de promulgar essa lei.

Foi criada comissão para analisar os casos. Requereram-se
seiscentos e poucos casos apenas, o que é um número razoável, mas
até agora não se pagou nada a ninguém, porque tal comissão não
consegue, buscando detalhamentos e exigências que a lei e o
regulamento preceituam, definir os casos que vão ser indenizados.

Na reunião de hoje, tão bem dirigida pelo Deputado Edson Rezende,
ficou esclarecido que iremos ao Governador Itamar Franco pedir que
seja ampliada essa comissão, para que façamos um esforço
concentrado, de agora até o final do ano de 2001, e possamos, ainda
neste ano, começar a fazer o pagamento dessas indenizações, que é
o mínimo que Minas Gerais pode fazer para diminuir o grande e
impagável prejuízo sofrido pelas vitimas das mais diversas espécies
de tortura e violência.

Na verdade, tenho a certeza de que o Governador Itamar Franco irá
rapidamente fazer esses pagamentos quando chegar às suas mãos a
decisão dessa comissão, que não está podendo agilizar essas
indenizações. Solidária com essas vítimas de tortura, a Comissão de
Direitos Humanos, mais uma vez, cumpriu o seu papel.

Srs. Deputados, não há como, neste momento de guerra entre os
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Estados Unidos e o Afeganistão, falarmos sobre todos os assuntos
e não comentarmos a falta de bom-senso em que se está
transformando a política externa americana. Acho que deveria haver
um tipo de comportamento diferente.

Alguns podem até perguntar o que um Deputado Estadual tem que
ver com uma questão internacional como essa. Pois bem, penso que
todos têm o dever, e não só o direito, de se pronunciar e se indignar
quando fazem ataques, como estão fazendo, contra um país, e não
contra um terrorista apenas. O combate ao terrorismo é um direito e
até um dever dos Estados Unidos, mas que se acabem com os
terroristas sem atingir pessoas inocentes.

Infelizmente, dezenas ou centenas de vítimas, cujos nomes são
árabes, estão sofrendo. Se os nomes dessas vítimas fossem ingleses,
espanhóis ou portugueses, suas mortes motivariam muito mais o
mundo ocidental a se condoer com elas. Enquanto vítimas inocentes
estão morrendo no Afeganistão, não estamos vendo ninguém tomar
posição para tentar fazer prevalecer o bom-senso. Precisamos que
haja bom-senso.

E lamento muito que o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tenha simplesmente vindo a público para manifestar seu
irrestrito apoio aos Estados Unidos, como se o apoio do Brasil
significasse tanto para decidir o combate aos terroristas.

Pelo noticiário de ontem, vi que chegamos a uma situação quase
cômica. Primeiro, o Presidente da República reúne o seu Ministério
para discutir a presença do Brasil na guerra entre os Estados Unidos e
o Afeganistão e as providências que estão sendo tomadas, porque é
remota sua concretização, mas a guerra pode chegar ao Brasil. Então,
o Brasil se reúne por meio do Presidente e de seus Ministros militares.
Mas a matéria seguinte diz que a Polícia Federal está devendo
aluguel e até conta de telefone em suas agências estaduais. E esse
Governo Federal, que não paga sequer as contas telefônicas da sede
da Polícia Federal, nos Estados, que está querendo entrar na guerra,
para defini-Ia pelos Estados Unidos, que está preocupado com a
defesa? Temos que rezar a Deus, que talvez seja a única e grande
segurança do Brasil, para que toda essa confusão não chegue aqui. O
Brasil não deveria meter o bedelho num assunto que não entende,
que não conhece e que não tem a menor competência para assumir,
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seja qual for a posição. Não podemos aceitar que um erro justifique
outro. Um erro imenso, que produziu a morte de milhares de pessoas
no World Trade Center, nos Estados Unidos, também não pode
significar e justificar outro tipo de procedimento em que também
milhares de pessoas serão mortas. Era preciso, neste mundo do novo
século, que houvesse a prevalência do bom-senso, que houvesse
uma forma de se combater o terror e os terroristas, sem matar
milhares de pessoas, como infelizmente, ao que parece, é o que
deseja grande parte do povo americano e do governo desse País.

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
quero cumprimentar V. Exa. pela abordagem de inúmeros temas
importantes tratados na tarde de hoje. Entre eles, um assunto interno
do partido de V. Exa., no qual não devo me imiscuir, que é o da
candidatura de Itamar Franco à Presidência da República e das
convenções de seu partido.

V. Exa. tratou do assunto daqueles torturados pela última ditadura
militar no País, e gostaria de parabenizá-lo pela sua atuação como
Secretário da Justiça, na condução desse processo. Deveria dizer que
na minha pequena cidade, Muzambinho, no Sudoeste de Minas, há
três pessoas que reivindicam indenizações, até porque não tiveram
atuação política num determinado momento em que muros da cidade
apareceram com inscrições: "Abaixo a ditadura" e "Abaixo Pastor
Alemão", que era referência ao então Presidente Ernesto Geisel. O
temível DOPS, o famigerado Departamento de Ordem Política e
Social, desceu para a cidade de Muzambinho e lá cometeu as maiores
atrocidades, sem que ninguém protestasse. Hoje, temos lá três
pessoas que reivindicam essa indenização.

Falo também sobre a brilhante manifestação de V. Exa. sobre o
atual estado de guerra mundial. V. Exa. pergunta: Que temos nós,
Deputados Estaduais, com isso? E V. Exa. mesmo responde e diz
muito bem: Temos muito, sim. Somos cidadãos do mundo. Não somos
meros cidadãos de Belo Horizonte, meros cidadãos mineiros ou
brasileiros, mas somos cidadãos mundiais. Não estamos num mundo
globalizado? Se estamos num mundo globalizado, temos o direito de
nos manifestar. Por isso mesmo, aplaudo a fala de V. Exa., até porque
estou preocupado com histórias de agências americanas e inglesas
que dizem que o Brasil está à mercê de ataques terroristas. Digo a V.
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Exa. que isso são meras induções desse condomínio anglo-
americano global, que sempre chamo, nesta Assembléia, de
condomínio global. Na verdade, penso que esse condomínio vai
promover, sim, ataques terroristas aqui. São também países
terroristas, sim, porque promovem terrorismo de Estado. Então, tenho
a preocupação de que, ao dizerem que o Brasil está à mercê do
terrorismo, promovam aqui ataques terroristas, como afundaram
navios alemães na costa brasileira, para colocar o Brasil na Segunda
Guerra Mundial, pois o Brasil disse que não mandará tropas para o
Afeganistão, que é uma guerra desigual, como se fossem Atlético e
Cruzeiro, no futebol, contra times amadores de Minas Gerais. Esse
estardalhaço que promovem é para amedrontar o mundo e, ao
fazerem isso, estou preocupado com essas insinuações de que aqui
haverá ataques terroristas, porque podem ter o mesmo procedimento
que tiveram quando do afundamento de navios alemães, para colocar
o Brasil na Segunda Guerra Mundial.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço a V. Exa. Para concluir,
quero dizer que qualquer agressão a qualquer ser humano, seja
americano, afegão, cristão, muçulmano ou sem religião, enfim,
qualquer agressão a qualquer ser humano, por mais simples que seja,
é agressão a cada um de nós. Todos somos vítimas das agressões
que estão sendo perpetradas pela falta de bom-senso e pela falta de
seriedade na condução dos assuntos internacionais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2B Parte (Ordem do Dia)

i a Fase
Abertura de Inscrições

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

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
2.685/2001, da Comissão de Saúde, e 2.677 a 2.684/2001, da
Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do art. 104
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do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Cristiano
Canêdo - indicando o Deputado Fábio Avelar para membro efetivo da
CPI das Carvoarias na vaga do Deputado Arlen Santiago(Ciente.
Designo. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às Comissões e Cópia às
Lidernaças.); Elaine Matozinhos - informando sua indicação para atuar
como Líder do PSB, e indicando o Deputado Miguel Martini para atuar
como Vice-Líder da bancada(Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças) e Elbe Brandão -
informando que estará ausente do País no período de 16 a
23/10/2001 (Ciente. Publique-se. Cópia à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.) e pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 74
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n os 1.687/2001, do Deputado
Arlen Santiago, 1.693 e 1.701/2001, do Deputado Sebastião Costa, e
1.694 e 1.695/2001, do Deputado Wanderley Ávila; de Meio Ambiente
- aprovação, na 7P Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
2.606/2001, do Deputado Miguel Martini, e 2.626/2001, do Deputado
Ivair Nogueira; de Assuntos Municipais - aprovação, na 75 o Reunião
Ordinária, dos Requerimentos nos 2.623 e 2.624/2001, do Deputado
Ambrósio Pinto, 2.628 a 2.632/2001, do Deputado Arlen Santiago,
2.633/2001, do Deputado Aílton Vilela, e 2.635 a 2.637/2001, do
Deputado Bilac Pinto; de Transporte - aprovação, na 80a Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.650/2001, do Deputado Miguel
Martini, e dos Requerimentos n os 2.517/2001, do Deputado João
Batista de Oliveira, 2.558 e 2.619/2001, do Deputado Geraldo
Rezende, 2.604/2001, do Deputado Doutor Viana, 2.622/2001, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior; e pela Comissão Especial do
Ensino Superior - informando o final dos seus trabalhos (Ciente.
Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório final:
RELATORIO FINAL DA COMISSÃO PARA PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
1 - Constituição e objetivos
A requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, nos termos do

art. 111, II, do Regimento Interno, foi instalada Comissão Especial
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para, no prazo de 60 dias, proceder a estudos sobre a política de
educação superior do Estado de Minas Gerais.

A criação da Comissão, doravante denominada Comissão Especial
do Ensino Superior, foi aprovada em 18/11/99, tendo sido publicada
sua constituição no dia 14/6/2001.

A Comissão foi instalada com o objetivo de traçar um diagnóstico do
ensino superior em Minas Gerais e, a partir disso, formular propostas
para implementação de políticas estaduais para o respectivo setor.

2 - Composição e plano de trabalho
Foram designados como membros efetivos da Comissão Especial

do Ensino Superior os Deputados Márcio Cunha, Edson Rezende,
Paulo Piau, Mauro Lobo e Adelmo Carneiro Leão, substituído, a
requerimento próprio, por sua suplente Maria José Haueisen.

Em reunião especial realizada no dia 26/6/2001, foram eleitos como
Presidente da comissão o Deputado Márcio Cunha e como Vice-
Presidente o Deputado Adelmo Carneiro Leão, e foi designado relator
o Deputado Paulo Piau. Com a substituição do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, foi eleita Vice-Presidente, em 6/9/2001, a Deputada
Maria José Raueisen.

O Deputado Márcio Cunha solicitou, em requerimento aprovado em
29/8/2001, a prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de
funcionamento da comissão.

Foi definido pelos membros da Comissão que sua programação se
basearia em encontros com os Reitores das universidades federais
instaladas em Minas Gerais; com Diretores e Reitores de algumas
instituições integrantes do Sistema Estadual de Educação Superior,
especialmente a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e
a Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e com
representantes dos conselhos profissionais e do Conselho Estadual
de Educação.

Dos convidados das instituições federais de ensino, apenas o
representante da Universidade Federal de Juiz de Fora compareceu à
Comissão. Das instituições estaduais, estiveram presentes
representantes da UEMG, da UNIMONTES e da Escola de Governo
do Estado de Minas Gerais.

3 - Síntese dos depoimentos
V Reunião Ordinária, realizada em 6/9/2001
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A reunião contou com a presença dos Srs. Paulo César de

Almeida, Vice-Reitor da UNIMONTES, José Antônio Reis, Reitor em
exercício da UEMG, da Sra. Ana Adelina Moura Lins, Pró-Reitora de
Planejamento, dos Srs. José Gama Dias, Pró-Reitor de Administração
e Finanças, e do Sr. Otacir Geraldo Morais, Assessor Jurídico, todos
da UEMG.

Foram discutidas inicialmente questões relativas à ação direta de
inconstitucionalidade impetrada pela Procuradoria-Geral da República
no Supremo Tribunal Federal, que questiona a validade legal dos arts.
81 e 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Mineira, dispositivos que criaram as duas universidades
estaduais.

Os Deputados e os Reitores presentes levantaram diversos
argumentos que fundamentam a idéia de que a referida ação, no
tocante ao questionamento da legitimidade da existência e do
funcionamento das universidades mineiras, estaria repleta de
equívocos, equívocos esses que foram reconhecidos pelo Ministério
da Educação e divulgados pela Imprensa.

Não obstante, os presentes comentaram que são inegáveis as
implicações negativas que a ação de inconstitucional idade estaria
acarretando na estabilidade e na imagem das duas universidades, o
que afeta o Estado como um todo.

Diante disso, o Sr. Paulo César ponderou sobre a necessidade de
uma retratação do Ministério da Educação em relação ao Estado de
Minas Gerais, bem como de uma constante vigilância e atuação desta
Casa nas questões que envolvem o interesse das universidades
mineiras.

Na discussão a respeito da ADIN, o Deputado Mauro Lobo lembrou
que, se, por um lado, o reconhecimento dos equívocos da ação por
parte do próprio MEC tranqüilizava as universidades estaduais, por
outro estaria suscitando uma questão também importante: a
fiscalização das instituições criadas pelo Estado e mantidas pela
iniciativa privada, que poderia, em virtude de a ação ser considerada
procedente, ficar centralizada no Conselho Nacional de Educação, o
que representaria uma perda de autonomia do Conselho Estadual de
Educação.

A Sra. Ana Adelina Moura Lins, Pró-Reitora de Planejamento da
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UEMG, fez uma exposição pormenorizada acerca da instituição,
traçando um panorama de suas realizações e colocando também suas
dificuldades, em especial as oriundas da falta de recursos financeiros
para a manutenção e o desenvolvimento da universidade.

O Vice-Reitor da UNIMONTES, Sr. Paulo César de Almeida,
também traçou um perfil histórico e atual da instituição, destacando a
importância de sua contribuição para o desenvolvimento das regiões
onde se insere.

2 Reunião Ordinária, realizada em 13/9/2001.
Compareceu à reunião o Sr. Ricardo Carneiro, Diretor da Escola de

Governo do Estado de Minas Gerais.
O convidado primeiramente ressaltou a importância da comissão

como oportunidade para se aprofundar a discussão sobre o ensino
superior especificamente em Minas Gerais, o que, na sua opinião,
encerra a possibilidade de se suprir uma lacuna existente no
tratamento da questão. Em seguida, expôs detalhadamente a
experiência desenvolvida pela Escola de Governo e suas condições
de funcionamento, colocando também suas considerações acerca da
situação e das perspectivas do ensino superior rio Estado de Minas
Gerais.

Entre os pontos abordados pelo Sr. Ricardo, destacamos os
seguintes:

- a principal missão da Escola de Governo, que se estrutura
primariamente em torno do curso de Administração Pública, é
contribuir para uma administração pública moderna e
profissionalizada, por meio da qualificação e da instrumentalização do
seu corpo de funcionários;

- o curso de Administração Pública é um dos mais bem conceituados
do País, sendo considerado uma das ilhas de excelência do ensino
superior. Apesar disso, possui pouca visibilidade no cenário do ensino
superior mineiro, sendo mais reconhecido em outros Estados e por
organismos internacionais do que dentro do Estado. Provavelmente,
tal fato se deve à razão, primeiramente, de que a própria
administração pública é pouco valorizada no País, pois a mídia noticia
com muito maior freqüência a ineficiência da administração do que as
experiências de sucesso. Outro fator que compromete a visibilidade
da Escola de Governo é a falta de recursos, pois não há condições de
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se fazer uma divulgação ampla do trabalho da escola;

- os recursos orçamentários para a Escola de Governo, bastante
limitados, são provenientes das dotações reservadas à Fundação
João Pinheiro. Não se pode contar com uma fonte de financiamento
direta, como é o caso das universidades federais. O êxito alcançado
pela escola reflete, em grande parte, o esforço feito na própria
instituição para ampliar e levar em frente aquilo que é sua missão
básica, dependendo muito da capacidade interna de gerar recursos
para esse fim;

- falta uma política formalmente estruturada e consistente do poder
público, sobretudo o estadual, com vistas a consolidar o sistema de
ensino superior. Os Estados deveriam aperfeiçoar as instituições já
existentes com o objetivo de suprir as lacunas de ofertas de ensino,
trabalhando, por outro lado, na garantia de condições adequadas de
acesso ao ensino superior;

- a FAPEMIG, como instituição de apoio à pesquisa do Estado,
financiada com recursos da sociedade mineira, deveria ter uma
política mais deliberadamente orientada para o apoio às instituições
de pesquisa e de capacitação de Minas Gerais. Os organismos
federais contam com fontes de financiamento muitos mais largas e
flexíveis. O resultado é que uma escola como a Escola de Governo,
quando precisa de um financiamento da FAPEMIG, tem de disputar
recursos com instituições como a UFMG, o que torna a situação muito
desigual;

- é importante preservar o modelo de universidade pública gratuita,
pois ela se compromete não apenas com a formação profissional mas
também com o desenvolvimento de pesquisas, investindo em projetos
de geração de conhecimento de longo prazo, por não estar premida
pela preocupação central de proporcionar lucro financeiro.

3 Reunião Ordinária, realizada em 27/9/2001.
Participou da reunião como convidado o Sr. Paulo Ferreira Pinto,

Vice-Reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, representando a
Sra. Maria Margarida Martins Salomão, Reitora.

O Deputado Paulo Piau iniciou os debates ressaltando que o modelo
de educação superior a ser implantado em Minas Gerais deve
considerar não apenas o tripé "pesquisa, ensino e extensão", mas
também a regionalização, que se expressa pela forma "multicampi".
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O Sr. Paulo defendeu que se deve adotar um modelo de

integração entre as instituições federais e estaduais, com vistas a
canalizar os investimentos para o desenvolvimento do Estado. O Vice-
Reitor defendeu também a gratuidade do ensino e a autonomia das
instituições como pontos fundamentais para o crescimento do acesso
e da qualidade do ensino superior.

A FAPEMIG, também segundo o convidado, carece de uma
discussão acerca da forma de alocação de seus recursos,
necessitando de uma política estadual mais perene nesse sentido.
Parte dos recursos da FAPEMIG, de acordo com essa visão,
poderiam atender a determinados tipos de pesquisas e a
determinadas regiões, conforme as demandas regionais mais
prementes, tornando-se essa fundação, se orientada por esse modelo,
uma grande incentivadora de nosso desenvolvimento científico e
tecnológico.

O Sr. Paulo César sugeriu aos membros da Comissão que a
iniciativa de discussão sobre o ensino superior fosse elevada à
categoria de comissão permanente, com o objetivo de se pensar um
modelo de educação superior para Minas Gerais.

4 - Análise das contribuições trazidas à Comissão e considerações
finais

A formação desta Comissão Especial teve como motivação a
necessidade de se discutirem de forma mais ampla as demandas do
ensino superior do Estado, seu panorama atual e as possíveis formas
de aperfeiçoamento, por meio de uma análise geral, subsidiada pelas
contribuições dos profissionais diretamente envolvidos com as
instituições de educação superior e de gestão do sistema, para que,
numa segunda etapa, pudéssemos formalizar propostas para a
definição de uma política integradora do ensino superior do Estado de
Minas Gerais.

Por motivos alheios à vontade dos membros desta Comissão, como
a greve dos profissionais das universidades federais, a grave crise por
que passa a Assembléia Legislativa, a falta de interesse por parte do
Executivo Estadual, e considerando, em tal conjuntura, a limitação de
tempo para o desenvolvimento dos trabalhos, não pudemos alcançar
nossos objetivos de forma satisfatória. Não foi possível, destarte,
realizar o diagnóstico necessário a melhor aproveitamento da primeira
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etapa dos trabalhos, que pretendia obter das entidades
subordinadas às esferas federal e estadual informações mais
completas acerca do ensino superior.

A despeito disso, não deixou de ter a implantação desta Comissão
Especial a importância almejada de possibilitar a abertura de um
fórum permanente de discussão acerca das questões que envolvem o
ensino superior do Estado, o que certamente fará despertar ou mesmo
consolidar o interesse desta Casa e da sociedade pelo assunto. O
momento de abertura dessa discussão é essencialmente tempestivo
quando consideramos a situação atual da UEMG e da UNIMONTES,
que nunca deixaram de freqüentar a pauta de discussões deste
parlamento, mas que continuam mais do que nunca requerendo a
máxima atenção e dedicação por parte não só dos parlamentares e da
a sociedade mineira, mas também sobretudo dos governantes.

A luta em favor das universidades mineiras passa, assim, pelas
discussões realizadas nesta Comissão, quando se abordam a ação de
inconstitucionalidade impetrada pelo Governo Federal contra a
Constituição do Estado e o possível comprometimento dela advindo,
as fontes de financiamento para a consolidação e o aprimoramento
das universidades, os problemas que envolvem a sua situação
jurídica, especialmente no caso da UEMG.

Destacam-se, neste contexto, a resistência do Governo do Estado
de Minas Gerais ao avanço na consolidação da UNIMONTES como
instrumento fundamental para o desenvolvimento das regiões Norte,
do Jequitinhonha, do Mucuri e outras, assim como em relação à
implantação e à consolidação da UEMG como meio vital para o
desenvolvimento de Minas Gerais.

A falta de cumprimento da legislação vigente, que determina a
absorção de fundações, e o não-cumprimento dos dispositivos da
Constituição do Estado de Minas Gerais que determinam que 2% das
receitas ordinárias correntes do Estado sejam aplicados no
fortalecimento da UEMG e da UNIMONTES podem resultar em
processo contra o Governador do Estado, que se furta ao
cumprimento da Constituição.

Portanto, a cada momento que se reserva nesta Casa um espaço
para a discussão sobre as universidades estaduais, estamos
corroborando o desejo que é unânime na sociedade de Minas Gerais:
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a expansão e o fortalecimento do ensino superior gratuito e de
qualidade em todas as regiões do Estado, visando ao seu
desenvolvimento integrado. Os depoimentos dos representantes das
universidades estaduais e também a intervenção dos membros da
Comissão muito contribuíram nesse sentido. Soma-se a isso, o tato de
a Comissão ter aberto um espaço vital para o conhecimento das
experiências da Escola de Governo e tudo que ela tem realizado no
contexto do ensino superior em Minas Gerais e no Brasil. Essa
presença certamente poderá colher bons frutos para a instituição, que
ganha, a partir daí, maior visibilidade dentro do Estado.

E necessário, portanto, que o trabalho iniciado na Comissão
Especial do Ensino Superior seja a base que irá iniciar um processo
permanente de defesa e aperfeiçoamento das nossas instituições
estaduais de ensino. A partir das discussões aqui realizadas,
devemos, para dar real sentido às aspirações que a motivaram, propor
reflexões e ações contínuas em favor do ensino superior de qualidade
no Estado, por meio da mobilização de esforços para aprovar
proposições de lei, acompanhar a elaboração e a execução
orçamentárias e cobrar do Poder Executivo as ações necessárias à
efetiva implantação da UEMG, à garantia do financiamento das
instituições mineiras e à formalização de políticas perenes e eficazes
para o sistema de educação superior e para a atuação da FAPEMIG.

A despretensiosa iniciativa deflagrada pela implantação desta
Comissão Especial, como se pode ver, é apenas um começo de uma
luta constante e de longo prazo a ser empreendida em favor de tudo o
que estamos aqui defendendo.

Agradecemos a todos os que colaboraram para a consecução dos
objetivos por nós pretendidos, em especial aos que se dispuseram a
comparecer às reuniões e dar sua importante contribuição para o
trabalho aqui desenvolvido.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Paulo Piau, relator - Mauro Lobo.
- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento

Interno.
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Cunha, em
que solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei
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Complementar n° 37/2001, uma vez que a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento em conformidade com o
item VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 1.680/2001, de sua autoria.
A Presidência defere o requerimento em conformidade com o item VIII
do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial das

Máquinas 0ff Line, apoiado pela totalidade dos Líderes com assento
nesta Casa, solicitando a prorrogação do prazo de funcionamento
dessa Comissão por 30 dias. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Pastor George, solicitando
a palavra pelo ali. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com  a palavra o
Deputado Pastor George.

O Deputado Pastor George* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, visitantes, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e
senhores das galerias, a semana passada foi para nós, liberais, um
marco na história do PL, com a chegada de companheiros novos,
porém, antigos defensores da democracia e dos anseios do povo
mineiro.

Como líder da bancada nesta Casa Legislativa, manifesto, em nome
dos companheiros do partido, as boas-vindas e a alegria de tê-los na
mesma trincheira de lutas contra as desigualdades sociais e as
injustiças que assolam nossa sociedade.

Disse o nosso Presidente Estadual do PL, Deputado Agostinho
Silveira, que "o PI- é um partido com trajetória limpa e ética".

Os nomes que recebemos na semana passada, num evento
marcante nesta Casa, demonstram que o PI- está realmente nessa
trajetória, colocando nas suas fileiras homens que realmente
representam os anseios de um povo que espera muito uma resposta
aos seus pedidos, às suas aflições. Não é de agora que temos visto
manifestações nas galerias, onde o povo mineiro tem suplicado a
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atenção dos nossos Governos e desta Casa para os vários
problemas que exigem uma solução imediata.

O PL recebeu o Senador José Alencar, homem que tem como
marca acreditar e confiar no trabalho como causa e efeito do
desenvolvimento econômico, social e profissional. E empresário e
fundador de um dos maiores complexos empresariais da América
Latina e proprietário de uma história fascinante, rica em conteúdo
humanístico, pautada evidentemente em muito trabalho e
sensibilidade social.

O PL, portanto, se enriquece e, certamente, a presença do Senador
trará não só aos liberais, mas a todo o povo mineiro uma esperança
de que nosso Estado tenha aspirações grandes, aspirações que
ultrapassem nossas montanhas.

Quero ressaltar a vinda dos nobres colegas desta Casa, como o
nosso amigo Deputado João Paulo, um dos primeiros a se filiarem ao
PL, após esse crescimento da bancada, que era de cinco Deputados.
Ele que é advogado, tendo sido Vereador em Belo Horizonte e
Presidente da Câmara Municipal da Capital mineira, com destacada
atuação nas áreas social e jurídica. O Deputado Paulo Pettersen,
empresário e ex-Prefeito de Carangola, que participou de quatro
legislaturas nesta Casa, em todas com atuação destacada e de
relevância. O também nosso amigo Deputado Marco Régis, médico de
saúde pública e ex-Prefeito de Muzambinho, cuja administração
recebeu as melhores avaliações, principalmente em projetos de cunho
social.

E, com muita alegria, recebemos o amigo Eduardo Brandão,
administrador de empresas, Vice-Prefeito e Prefeito de Ribeirão das
Neves, também com atuação destacada e de relevo na área social.

O Pi- cresceu. Não poderíamos deixar de destacar a presença do
nosso ex-Presidente, Anderson Adauto, que soube, com firmeza e
determinação, presidir este Poder no biênio passado. Ele, que
também é advogado, no exercício de seu quarto mandato; que é o
Deputado Estadual mais votado no Triângulo e tem a segunda maior
votação na região do Alto Paranaíba. Todos esses companheiros
formarão uma equipe de luta a favor de nossa gente, em defesa dos
interesses da coletividade.

0 PL dispõe, além do seu legado e do seu passado de lutas



416
democráticas, de representação em todos os Estados da
Federação. Em Minas Gerais, somos a maior representação do
partido. Estamos em 700 municípios, tendo eleito, no último pleito, 62
Prefeitos e 650 Vereadores. Nossas propostas de desenvolvimento
econômico e social para o Brasil são empreendedoras, inovadoras,
pois são sérias e viáveis, visando trabalhar racionalmente o potencial
da nossa Nação, a fim de acabar com o gritante processo de exclusão
social em que vivemos.

Somos uma força política com propostas e ações e efetivos
participantes da democracia e do processo político nacional.

Dentro desse prisma, o PI- apóia medidas que visem ao crescimento
econômico integrado, ao aumento do mercado de trabalho, à redução
da dependência do capital exterior, à ampliação do mercado interno e
à correção das injustas desigualdades sociais e regionais.

Não é característica do Pi- a omissão e a inconsistência, mas, sim,
como a história o conhece, um exemplo de determinação, coerência e
obstinação para que o nosso País avance na justiça e no
desenvolvimento social, econômico e político. Como diz, com muita
propriedade, o nosso Presidente Nacional, Deputado Waldemar Costa
Neto, "o PI- não faz política de ocasião", pois sempre esteve e estará
nas trincheiras de luta por uma sociedade justa, ética e digna.

Como sabemos que os novos companheiros também primam por
esse anseio de liberdade e possuem essas características de luta por
uma sociedade justa, ética e digna, mais uma vez manifesto amlegria
e desejo-lhes boas-vindas, assim como ao Senador José Alencar.

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte)* - Sr. Presidente, meu
companheiro e Líder da bancada liberal nesta Casa, Deputado Pastor
George, é com satisfação que percebo o sentimento que hoje reina
nas fileiras do Pi- em Minas e no Brasil, tão bem colocado por V. Exa.
Recentemente, recebemos alguns companheiros, que vieram
comungar, participar deste novo momento na história de Minas e do
Brasil. Recebemos o Deputado João Paulo, o Deputado Marco Régis,
que representa um dos exemplos de convicção, de amor à causa
pública e de trabalho em prol do bem comum. Trata-se de um idealista
nato.

Também os Deputados Anderson Adauto e Paulo Pettersen vieram
reforçar a bancada liberal e, acompanhando a instituição, o ilustre
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Senador da República José Alencar Gomes da Silva, cuja história
de vida, de luta e de trabalho se confunde com a própria história
consignada no programa do PL. A sua doutrina é a própria história de
vida do vencedor, do exemplo de homem público de Minas e do Brasil,
Senador José Alencar.

Portanto, é com muita alegria que estamos vivendo este momento,
não só no parlamento mineiro, mas também na política de Minas e
deste País, quando o PI- volta a compor proposta alternativa para os
destinos de Minas Gerais e do Brasil e oferece este momento de
reflexão. E hora de dizer basta ao desmando nacional, à
irresponsabilidade daqueles que estão colocando 50 milhões de
brasileiros na faixa da absoluta miséria; dos irresponsáveis, dos
vândalos que foram capazes de quebrar a imagem das suas próprias
aspirações, mas não foram capazes de quebrar a dignidade do povo
brasileiro e, principalmente, do povo de Minas Gerais.

Gostaria de concitar os homens e as mulheres de bem a que nos
dêem as mãos para, juntos, oferecermos a Minas Gerais e ao Brasil
nova alternativa de administração pública e, quiçá, novos momentos
para resgatarmos perante a sociedade tudo que lhe é devido.
Parabéns pelo seu pronunciamento, e que Deus possa nos proteger
nesta escalada daqui para a frente. Muito obrigado.

O Deputado Pastor George - O PL vem mudando e firmando no País
a consciência social, defendendo a democracia como instrumento de
ação, busca e realização do bem comum em uma sociedade livre,
pluralista e participativa.

O Deputado João Paulo (em apar te)* - Nobre Deputado Pastor
George, quero registrar a minha alegria por estar chegando ao PL,
cuja bancada nesta Casa conta com a liderança do Deputado mais
jovem, que já se firmou como pessoa de respeito, o que é muito
importante na trajetória política de todos nós. Quero dizer que, para
nós, o PI- significa "Partido da Liberdade", e liberdade é o patrimônio
mais precioso do ser humano, depois da vida. Estou muito à vontade
no PL, e a minha expectativa é que consigamos, a partir de Minas
Gerais, construir proposta política que seja referência e solução para
as grandes questões, não só de Minas Gerais, mas também do Brasil.
Muito obrigado.

0 Deputado Pastor George* - Agradeço as palavras do Deputado
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João Paulo.

O Deputado José Milton (em apar te)* - Nobre companheiro Pastor
George, Líder da Bancada do PL, quero cumprimentá-lo pelo
excelente pronunciamento, em que esclarece para o povo mineiro a
atuação e o crescimento de nosso partido em Minas Gerais, com a
vinda dos companheiros iá anunciados, a quem saudamos. Com
certeza, esses companheiros atuarão junto com os Deputados que já
integravam a Bancada do PL, fazendo um trabalho à altura do nome
do partido.

De todo o seu pronunciamento, reforçado pelo pronunciamento de
nosso Presidente, Deputado Agostinho Silveira, a quem
cumprimentamos, assim como a sua executiva, pelo brilhante trabalho
em prol do engrandecimento de nosso partido, quero destacar que o
PI- disputará as próximas eleições com uma chapa forte, para fazer
grandes bancadas estadual e federal.

Para encerrar, lembro que o PL tem como característica a coerência.
A propaganda política de nosso partido, em caráter nacional, anuncia
claramente a verdade de um partido que faz oposição consciente,
voltada para os interesses do País, e não uma oposição oportunista
que, certamente, será procurada por muitos partidos, diante da
bancarrota e do fracasso do neoliberalismo. O PL é coerente,
transparente e, desde o início do Governo do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, vem lutando contra essa situação.

Cumprimento os demais companheiros que não puderam usar a
palavra por questão de tempo, como o Deputado Eduardo Brandão e
o Deputado Marco Régis. Parabéns a V. Exa. por seu brilhante
pronunciamento! Muito obrigado.

O Deputado Pastor George* - O PI- continuará crescendo, pois é um
partido que não tem limites. A pobreza e a injustiça social representam
a irresponsabilidade coletiva da sociedade e caracterizam o erro do
Estado, que deve entender o homem como a razão e a finalidade de
todas as instituições. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Esta Presidência registra a presença nesta Casa
do ex-Deputado Paulo Schettino e do MM. Juiz de Direito Dr. Augusto
José Vieira Neto, a quem tive o privilégio de ter como professor de
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Direito Penal e Diretor da Faculdade de Montes Claros.

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

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

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

presente reunião os Projetos de Lei n os 321/99, 1.160, 1.262, 1.300 e
1.305/2000 e 1.550 e 1.683/2001, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de propostas de emenda à
Constituição, mas que o há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 930/2000, do Deputado
Paulo Piau, que cria o Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola -
ISO Agrícola. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 930/2000 na forma do vencido em 1° turno.
A Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Srs. Deputados, agradeço

a compreensão de todos pela aprovação desse projeto, que recebeu o
apelido carinhoso de ISO Agrícola do jornalista Riran Firmino. Essa é
uma tentativa de estimular os produtores rurais a fazer um bom uso de
sua propriedade.

O conceito central do projeto refere-se exatamente a uma
propriedade agrícola que seja produtiva, que esteja de acordo com os
critérios do INCRA, cumprindo a sua função social, empregando, pelo
menos, a sua família e cumprindo as leis ambientais, respeitando a
reserva legal, as reservas permanentes, as matas ciliares e as
nascentes. As propriedades agrícolas que estiverem nessas
condições receberão o certificado do Governo do Estado, como um
prêmio do bom uso da sua propriedade. Mais que isso, o projeto
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prevê, como um estímulo maior, um financiamento subsidiado pelo
Governo do Estado, para que o produtor sirva de exemplo para os
demais daquela microrregião. Muitos podem pensar que seja fácil
encontrar uma propriedade que seja produtiva e que cumpra a função
social e as leis ambientais, mas, na verdade, não é. Quem sabe haja
uma em cada município do Estado? Isso é difícil, mas, se houver, que
seja um exemplo para os demais produtores.

Esse projeto não segue a linha da fiscalização, da punição e da
multa. Ele vem da vertente do exemplo e do estímulo, para que
possamos cuidar bem do nosso meio ambiente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
954/2000, do Deputado José Milton, que dispõe sobre o Certificado de
Produto Agrícola Não Transgênico. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido
em 1° turno. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado,
em 20 turno, o Projeto de Lei n° 954/2000 na forma do vencido em 1°
turno. A Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, o Projeto de Lei n°

954/2000, de minha autoria, tem uma importância fundamental para o
cidadão mineiro, a exemplo do projeto anterior do Deputado Paulo
Piau, a quem cumprimentamos e parabenizamos pela brilhante
iniciativa. Nosso projeto cria um Certificado de Produto Agrícola Não
Transgênico. O cidadão mineiro entende a importância desse projeto
em face dos produtos que têm um alto grau de contaminação e que
são modificados geneticamente. Até hoje, a ciência não pôde garantir
os efeitos nocivos que causam à saúde do ser humano. A garantia da
produção de um produto não transgênico, sendo negociado, até
chegar ao consumidor, com a garantia de ser livre de qualquer
modificação genética ou qualquer condição que traga danos à saúde
humana, que a ciência não sabe precisar quais seriam, é muito
importante. Com o apoio e a aprovação desse projeto, estaremos
certos de que esta Casa atua sempre em favor do povo mineiro,
buscando as condições ideais para a qualidade de vida e a segurança
daqueles que estão consumindo os nossos produtos.

A aprovação, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei nos 930 e 954 trará
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muitas vantagens para o povo mineiro. Muito obrigado pelo apoio e
pela aprovação desses dois projetos.

O Deputado Marco Régis - Votei favoravelmente à aprovação dos
Projetos de Lei n°s 930 e 954/2000, porque entendo que ambos visam
ao mesmo caminho, ou seja, à procura da melhor qualidade para os
produtos agrícolas. Entendo que, como defensores da saúde, temos
de observar a tramitação de projetos dessa natureza, como o do
Deputado José Milton, que propõe a criação do Certificado de Produto
Agrícola Não Transgênico, e o do Deputado Paulo Piau, que propõe o
Certificado Ambiental da Propriedade Agrícola.

Há também um projeto de lei que defende a agricultura orgânica, em
tramitação nesta Casa.

Acredito, Deputados José Milton e Paulo Piau, que, no nosso projeto
de agricultura orgânica, também haverá uma certificação, aliada ao de
produtos não transgênicos e ao dos certificados de propriedade
agrícola ambiental. Os três trarão enorme benefício e credibilidade
para os produtores rurais e poderão agregar valor à produção
agrícola, porque hoje, até na beira das rodovias, vemos
estabelecimentos que já vendem produtos dentro do padrão de
agricultura orgânica, visando, por conseguinte, um caráter ambiental
e, ao mesmo tempo, não transgênico. Os nossos três projetos estão
casados no mesmo objetivo. Parabéns aos dois colegas pela
iniciativa.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 5012001, do Governador do Estado, que altera a
redação do art. 14 da Constituição do Estado. Introduz a exigência de
quórum especial para votação de lei autorizativa da venda de ações
que garantam o controle direto e indireto, pelo Estado, em sociedades
de economia mista e empresas públicas. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1° turno. Em
discussão, a proposta. Não há 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 os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 11, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
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reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

As quatorze horas do dia vinte e quatro de setembro de dois mil e
um, comparecem na Câmara Municipal de Jacutinga os Deputados
Maria Olivia, Pastor George. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a reunião. A
Presidente informa que a reunião se destina a tratar com a
comunidade local a criação da Agência de Desenvolvimento do
Circuito das Malhas. Em seguida, registra a presença dos Deputados
Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva. A Presidente passa a ler a
correspondência encaminhada pelo Deputado Alencar da Silveira
Júnior justificando sua ausência na reunião. Em seguida, a
Presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos os Srs.
Carlos Roberto Grossi, Prefeito em exercício do Município de
Jacutinga, e Enivaldo Fernandes de Andrade, Presidente da Câmara
Municipal de Jacutinga, e registra a presença de representantes dos
Municípios de Bueno Brandão, Monte Sião, Inconfidentes, da Sra.
Conceição Munhoz Mendonça de Almeida, Vice-Prefeita de Ouro
Fino, e dos Vereadores do Município de Jacutinga. Em seguida, a
Presidente autora do requerimento que motivou a reunião, após suas
considerações iniciais, passa a palavra aos Deputados Pastor George,
Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael, ao Sr. Carlos Roberto Grossi,
Prefeito em exercício de Jacutinga e ao Sr. Enivaldo Fernandes de
Andrade Presidente da Cãmara Municipal. Segue-se amplo debate,
com a participação da comunidade, conforme consta em 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 ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria Olívia, Presidente - Pastor George - Fábio Avelar - Márcio

Cunha.
ATA DA 76a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
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CONSUMIDOR

Às dez horas do dia vinte e seis de setembro de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen, Agostinho Patrús e Anderson Adauto, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião, informa que
ela se destina a apreciar a matéria constante da pauta e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrús,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Jamil Akio Ono, Presidente da Câmara Municipal de
Andradina, publicado no "Diário do Legislativo" de 7/9/2001. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de lei n°
1.621/2001, no 10 turno (Deputado Anderson Adauto); Emenda n° 1
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n° 316/2001, no 10 turno
(Deputada Maria José Haueisen). Passa-se à 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 10 turno, do Projeto
de Lei n° 1.62112001 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, apresentada pelo relator,
Deputado Anderson Adauto. Passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando a realização de
audiência pública desta Comissão, com a finalidade de se debaterem
as normas que regulam os financiamentos habitacionais, os planos de
consórcio habitacional, a utilização de FGTS na aquisição de casa
própria e problemas relacionados ao mercado da construção civil; do
Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando realização de audiência
pública desta Comissão, com a finalidade de se debaterem e
apurarem os fatos notificados contra a organização bancária
BANCOB-CREDITEC, subordinada à matriz de Três Corações, por
clientes residentes na cidade de Serranos; e do Deputado Eduardo
Brandão, solicitando a realização de audiência pública desta
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Comissão, com a finalidade de se debater o problema de falta de
água em alguns bairros de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús - Dinis Pinheiro.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO

ENSINO SUPERIOR
Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de setembro

de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Maria José Haueisen e Paulo Piau. A Presidente, Deputada Maria
José Haueisen, declara aberta a reunião, informa que ela se destina a
discutir assuntos de interesse da Comissão e a ouvir convidados e,
com base no inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência registra a
presença do Sr. Paulo Ferreira Pinto - Vice-Reitor da Universidade
Federal de Juiz de Fora. Tem início, então, a fase de debates, quando
a palavra é concedida ao Sr. Paulo Ferreira Pinto e aos parlamentares
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e do convidado, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Paulo Piau - Sargento Rodrigues

- Mauro Lobo - Márcio Cunha.
ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas do dia dois de outubro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Aílton Vilela e Ambrósio Pinto, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto, 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. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Em
seguida, procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do
Secretário da Casa Civil (4), comunicando que os pedidos feitos por
esta Comissão foram encaminhados aos órgãos competentes para as
providências cabíveis; do Sr. Aloísio Vasconcelos, Diretor de
Distribuição e Comercialização da CEMIG, prestando informações
sobre o pedido de agilização do processo de eletrificação rural da
região do vale do Jequitinhonha. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.67312001 (relator:
Deputado Aílton Vilela). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n os 2.576 e 2.58812001. O
Deputado Aítton Vilela assume a Presidência e submete à votação os
Requerimentos n os 2.586 e 2.58712001, do Deputado Dimas
Rodrigues, os quais, cada um por sua vez, são aprovados.
Reassumindo a direção dos trabalhos, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, passa à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta, em que solicita a realização de reunião
com o Sr. Aliator Silveira, Superintendente da Caixa Econômica
Federal em Minas Gerais, os demais gerentes regionais das agências
localizadas no Norte de Minas Gerais e vale do Jequitinhonha e os
representantes de associações, a fim de se debater a situação dos
projetos e programas do Governo Federal para a região; Edson
Rezende em que solicita a realização de um seminário de
desenvolvimento social, econômico, cultural e turístico das regiões da
Zona da Mata e Campos das Vertentes - Microrregião da Mantiqueira,
no Município de Alto Rio Doce; Antônio Carlos Andrada, em que
solicita seja realizada audiência pública, na cidade de Muriaé, com a
finalidade de promover debates relacionados com a proposta de
emenda à Medida Provisória n° 2.156-4, de 27/7/2001. O Deputado
Dimas Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Aílton Vilela e
apresenta requerimento em que solicita seja realizada audiência
pública com a finalidade de dar prosseguimento à discussão sobre a
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questão da psicultura semidesativada do vale do Jequitinhonha.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Deputado Dimas Rodrigues reassume a Presidência e, cumprida a
finalidade da reunião, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
Aílton Vilela, Presidente -Ambrósio Pinto - Eduardo Hermeto.

ATA DA 80° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia três de outubro de dois mil
e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen
Santiago, Doutor Viana, e Bilac Pinto, membros da supracitada
Comissão. Está presente também o Deputado Carlos Pimenta.
Havendo número regimental, o Presidente declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e dá ciência aos membros da Comissão do
recebimento das seguintes correspondências: ofício do Cel. PM Alvaro
Antônio Nicolau, publicado no 'Diário do Legislativo" de 27/9/2001;
Amílton Amâncio P. da Silva, Superintendente Substituto do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, publicado em 28/9/2001,
Fábio Pereira Persi, solicitando audiência pública em Chonin de Cima,
para discutirem problemas da região. Passa-se à 2° Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.650/2001, do
Deputado Miguel Martini. Em seguida, são aprovados os
Requerimentos nos 2.517, 2.558, 2.604, 2.619 e 2.622/200. Aprovado
é também, o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
1.592/2001, do Deputado Bené Guedes. Passa-se à 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Após votação, são aprovados os seguintes
requerimentos: do Deputado Arlen Santiago (5) convidando o Sr.
Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional de Transporte,
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para fazer explanação, na Comissão sobre pesquisa sobre o
estado de conservação das principais rodovias mineiras; solicitando
realização de audiência pública na cidade de Sete Lagoas, para
discutir estado de deterioração de trecho da Rodovia BR-040;
solicitando ao DER-MG possibilidade de se instaurar auditoria interna
para verificação das obras de duplicação da Rodovia BR-040;
solicitando seja enviado ofício a todos os Senadores e Deputados
Federais pelo Estado de Minas Gerais para que sejam apresentadas
emendas ao Orçamento Federal para infra-estrutura nos 131
assentamentos do INCRA; à Eletrobrás solicitando a agilização do
convênio de financiamento com a CEMIG, para beneficiar as famílias
assentadas pela reforma agrária; do Deputado Bilac Pinto solicitando
ao DNER informações sobre os recursos liberados pelo Ministério dos
Transportes para recuperação das rodovias federais no Estado; do
Deputado Carlos Pimenta solicitando seja enviado ofícios a todos os
Senadores e Deputados Federais de Minas Gerais para assegurarem
os recursos suficientes no Orçamento Geral da União para a
conclusão do asfaltamento da BR-135. 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, 10 de outubro de de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Vianna - Bilac Pinta

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e quarenta minutos do dia três de outubro de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
Brandão, Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo
e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, comunica que, em
26/9/2001, avocou a si a relatoria do Parecer sobre as Emendas n

os 3
e 4, apresentadas no 1° turno ao Projeto de Lei n° 1.683/2001; que,
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em 3/10/2001, os Deputados Cabo Morais e Cristiano Canêdo
foram designados relatores, respectivamente, do Projeto de Lei
Complementar n° 34/2001, no 2° turno, e do Projeto de Lei n°
1.689/2001, no 1° turno; e que o Deputado Sebastião Navarro Vieira
foi designado relator dos Projetos de Lei n os 1.497/2001, no 2 0 turno, e
1.761/2001, no 1° turno. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
rejeição, no 1° turno, das Emendas n os 3 e 4, apresentadas em
Plenário, ao Projeto de Lei n° 1.683/2001 (relator: Deputado Eduardo
Brandão), registra-se a declaração de voto do Deputado Sargento
Rodrigues; e pela aprovação, do Parecer para o 1° Turno, do Projeto
de Lei n° 1.628/2001 com as Emendas n os 1 a 30, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 31, da
Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Cristiano
Canêdo). O Deputado Eduardo Brandão, relator do Projeto de Lei n°
828/2000, em 10 turno, emite parecer pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo n° 1, e o Deputado Sargento Rodrigues relator
do Projeto de Lei n° 1.688/2001, em 1° turno, emite parecer pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2. Os Deputados
Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira solicitam vista dos dois
últimos projetos, respectivamente, a qual lhes é deferia pelo
Presidente. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam à apreciação do
Plenário. São submetidos a votação, cada um por sua vez, em turno
único, os Requerimentos n os 2.600, 2.601, 2.607 e 2.620/2001, que
são aprovados. Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais
manifestação de congratulações pela passagem de 20 anos de
ingresso de bombeiros militares femininas na corporação; seja
enviado ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando
informações sobre o repasse de recursos referentes às obrigações
patronais, de janeiro de 1999 até a presente data; seja encaminhada
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manifestação de congratulações à PMMG pela passagem de 20
anos de ingresso de policiais militares femininas na corporação; seja
solicitada à PMMG relação dos candidatos concursados e aprovados
em 1997, com respectivos endereços, os quais, por motivo de
alteração no edital do concurso em andamento, foram excluídos do
processo seletivo. 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, 10 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüínio - Cabo Morais -

Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues- Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CPI

DO PREÇO DO LEITE
As quinze horas e quinze minutos do dia três de outubro de dois mil

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Kemil Kumaira, Cristiano Canêdo, Gil Pereira e
Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Encontra-se
presente também a Deputada Elbe Brandão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Kemil Kumaira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. O Presidente solicita ao Deputado Kemil
Kumaira que proceda a leitura da correspondência enviada pelo
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Alimentícias de Santos
Dumont, que denuncia abusos cometidos por multinacionais A seguir,
informa que a reunião tem por finalidade ouvir Deputados membros do
Bloco Parlamentar Brasileiro, que integra a União de Parlamentares
do Mercosul - UPM -; Miquéias Fernandes, 2°-Vice-Presidente, e
Maurício Picarelli, 2°-Tesoureiro, representando, respectivamente, os
Estados do Amazonas e do Mato Grosso do Sul; Milton Sander, Vice-
Presidente, representando o Estado de Santa Catarina. Encontram-se
presentes também os Srs. Tércio Albuquerque, Assessor da UPM,
representando o Estado do Mato Grosso do Sul; Flávio Alves
Monteiro, Coordenador Administrativo do referido Bloco,
representando o Estado de Santa Catarina, e Gilman Viana
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Rodrigues, Presidente da Federação da Agricultura do Estado de
Minas Gerais- FAEMG. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, l'-
Vice-Presidente do Bloco e autora do requerimento que deu origem à
reunião, faz suas considerações iniciais. Após, usam a palavra, cada
um por sua vez, os convidados citados. Encerradas as considerações
iniciais dos convidados, passa-se à fase de debates, conforme consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de outubro de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Cristiano Canêdo

- Márcio Kangussu - Dirnas Rodrigues.	 -
ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia nove de outubro de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Luiz Fernando
Faria e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Registra-
se a presença do Deputado HeIy Tarqüínio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e dá por aprovada a ata da reunião anterior, a qual é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir convidados que, em audiência pública,
farão uma avaliação do Poder Executivo sobre o cumprimento das
metas fiscais referentes ao 2° quadrimestre de 2001, conforme
determina o § 40 do art. 90 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ato
contínuo, convida os Srs. Paulo Roberto Araújo, Secretário Adjunto da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; Flávio
Riani, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Fazenda e Maria
da Conceição Barros Resende, Contadora-Geral do Estado, para
comporem a Mesa. A seguir, informa o recebimento do ofício do Sr.
José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, publicado no
"Diário do Legislativo" de 6/10/2001, e tece considerações iniciais
sobre a matéria objeto desta reunião. Logo a seguir, passa a palavra
aos convidados que fazem explanação sobre o cumprimento das
metas fiscais referentes ao 2° quadrimestre de 2001. Na fase de
debates, convidados e Deputados fazem uso da palavra, conforme
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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, 10 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria -

Ivair Nogueira - Rêrnolo Aloise.	-
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DA LEI ROBIN HOOD
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de outubro de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto
Bejani, Dinis Pinheiro, Arlen Santiago, Ermano Batista e Geraldo
Rezende, membros da supracitada Comissão. Estão presentes
também os Deputados José Braga, José Henrique, Márcio Kangussu.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar o relatório final dos trabalhos da Comissão e passa a
palavra ao relator, Deputado Dinis Pinheiro. O relator solicita prazo
regimental para elaboração do seu relatório. 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, 10 de outubro de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Arlen

Santiago - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 694/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em tela
dispõe sobre sanções às práticas discriminatórias contra pessoas em
virtude de sua orientação sexual. Foi a proposição preliminarmente
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
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antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. Em 3/7/2001, o
parecer dessa Comissão foi rejeitado pelo Plenário desta Casa, e o
projeto foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos, que opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é repelir, por meio de sanções

administrativas e financeiras aos infratores, qualquer ato
discriminatório contra pessoas em virtude de sua orientação sexual.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, considerou
que a Lei Federal n° 7.437, de 20/12/85, já tipificou tal conduta como
contravenção penal e que a Constituição Federal garante à União,
privativamente, legislar sobre direito penal, não cabendo aos Estados
instituir diplomas legais sobre a matéria.

O autor da proposição, entretanto, argumenta de forma decisiva, a
nosso ver, que as normas federais se ativeram à conduta
discriminatória em razão do sexo, não prevendo tal possibilidade em
virtude da orientação sexual. Ambas são formas de discriminação,
mas são distintas.

Se o ordenamento jurídico federal não previu a possibilidade de
conduta discriminatória em razão da orientação sexual, ou seja, de se
tratar diferentemente as pessoas por serem heterossexuais,
homossexuais, bissexuais, transexuais, etc., então poderá o Estado
membro classificar tal conduta como delito e instituir sanção, para o
caso de se infringir a norma. Ele estaria suprindo um vácuo na
legislação federal.

Do ponto de vista social, entendemos também que a proposição
trata de matéria preocupante em nosso mundo. A liberdade de opção
sexual é conquista ainda tênue nas sociedades modernas e, em
nosso país, essa liberdade muitas vezes não é respeitada ou aceita
pela moral sexual vigente. Por isso, o Estado deve fortalecer a cultura
do respeito à liberdade de opção e de comportamento sexual,
coibindo a conduta discriminatória.

Concordamos com o Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Direitos Humanos, por ter aprimorado tecnicamente o projeto. A ele
acrescentamos as Emendas nos 1 a 3, sugeridas, por meio de
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correspondência enviada a este relator pelo Movimento Gay de
Minas - MGM -, Clube Rainbow de Serviços e Associação Lésbica de
Minas Gerais.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 694/99 no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos
Humanos, com as Emendas n os 1 a 3, que a seguir apresentamos.

EMENDA N° 1
Dê-se ao item IV do art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - .........................
IV - coibição da manifestação de afeto em locais públicos e em

estabelecimento aberto ao público, inclusive o de propriedade de ente
privado.".

EMENDA N°2
Acrescente-se a seguinte frase ao final do art. 5°:
"Art. 50 - ... que contará com os recursos do Fundo Estadual de

Promoção dos Direitos Humanos de que trata o parágrafo único do
art. 30 desta lei.".

EMENDA N°3
Acrescente-se, onde melhor convier:
"Ad. .... - O art. 18 da Lei n° 9.516, de 29 de dezembro de 1987,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. 18- ...........................................
Parágrafo único - Fica assegurada, na composição do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, a participação de um
representante dos movimentos de defesa dos homossexuais."

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise -

Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°828/2000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe
regulamenta disposições da Constituição do Estado referentes à
probidade na atividade pública.

Publicada em 25/2/2000, a proposição não recebeu parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, por perda de prazo. Vem a
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matéria agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise institui normas com o objetivo de garantir a

probidade na administração pública. Em suma, prevê dispositivos que
criam obrigações tanto para os Estados, como para os municípios.
Estabelece de maneira detalhada critérios para a declaração pública
de bens para as autoridades estaduais e municipais que especifica.
Determina que, em razão de denúncia sobre atos de improbidade por
ele previstos, cumprirá ao Legislativo apurar os fatos e promover as
ações judiciais e administrativas cabíveis, assegurando, até mesmo,
ressarcimento imediato. Institui um delito de improbidade
administrativa inafiançável e com pena de detenção proporcional à
lesão do bem público e ao grau de responsabilidade exigido pela
função. Além da referida pena, sujeita o agente que tiver cometido
atos de improbidade a outras sanções, como o impedimento de
exercitar direito público ou exercer cargo, mandato, emprego, missão
ou qualquer outra atividade estatal. Ainda dispõe que, em caso de
"inação" da Câmara Municipal competente em relação a indício ou
manifesto ato de improbidade na gestão pública ou a descumprimento
da lei, a Assembléia Legislativa "avocará" a apuração do fato e
promoverá as medidas cabíveis. Por fim, determina que "para registro,
matricula, inscrição ou ato similar de bens móveis e imóveis, solicitado
junto a cartório, órgão de controle ou cadastramento, por ex-titular de
função prevista no art. 30 desta lei ou por pessoa jurídica que ele
integre, será exigida a certidão de declaração de bens...".

Antes de passarmos à análise da proposição, cabe-nos esclarecer
alguns pontos sobre a probidade administrativa. Vejamos: o art. 37, §
40, da Constituição da República, determina que "os atos de
improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível. Com o intuito de regulamentar esse
artigo, editou-se a Lei Federal n° 8.429, de 1992, conhecida
vulgarmente por "Lei do Colarinho Branco", que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou



435

função na administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer Poder da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
municípios e de Território, de empresa incorporada ao patrimônio
público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja
concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita
anual. Define agente público como todo aquele que exerça, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas
anteriormente. A lei determina que, ocorrendo lesão ao patrimônio
público por ação ou omissão, dolosa, do agente ou de terceiro, dar-se-
á o integral ressarcimento do dano. Não faz sentido explicitarmos todo
o conteúdo da referida lei, mas ainda é necessário dizer que ela
tipifica e estabelece sanções aos atos de improbidade administrativa
que importam enriquecimento ilícito, que causam prejuízo ao erário e
que atentam contra os princípios da administração pública. Por fim, a
lei estabelece a obrigatoriedade de declaração de bens de agente
público e disciplina o procedimento administrativo e o processo judicial
nos casos de improbidade administrativa. Cumpre salientar que,
segundo a lei, o Ministério Público é o órgão competente para propor
as ações de improbidade administrativa, e qualquer pessoa poderá
representar à autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de
improbidade.

Segundo afirma Leon Fredja (Improbidade Administrativa e
Suspensão dos Direitos Políticos. Boletim de Direito Administrativo,
março de 2001), a Lei n°8.429, de 1992, "apresenta-se como notável
instrumento para assegurar a probidade administrativa, resguardando,
assim, a incolumidade do patrimônio público e o respeito aos
princípios da sã administração, com o ressarcimento ao erário, a
punição dos culpados e seu afastamento momentâneo das lides
político-partidárias". Vê-se, portanto, que já dispomos de severa
legislação que garante a probidade na administração pública, mas
legislação que precisa ser conhecida e efetivamente aplicada. Na lição
do autor acima citado, "leis existem aos milhares. Basta serem bem
aplicadas. Não é necessário encherem-se os baús com novos
diplomas, falando a mesma língua, sob pena de não serem levadas a
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sério. Aprimorem-se as já existentes".

A par da "Lei do Colarinho Branco", existem outras que também
prevêem mecanismos que visam a garantir a probidade na
administração pública. Coma exemplo, citamos a Lei n° 10.028, de
2000, que define os crimes contra as finanças públicas. O novel
diploma, por exemplo, define como crime a prática de "ordenar ou
autorizar assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do
último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser
paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga
no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de
disponibilidade de caixa", notadamente um ato de improbidade
administrativa, e lhe comina pena de reclusão de um a quatro anos.
Vale lembrar que a Lei n° 1.079, de 1950, e o Decreto-Lei n° 201, de
1967, consideram como crimes de responsabilidade os atos que
atentem contra a probidade na administração.

Feitas essas considerações, vimos que não é por falta de lei que
impera a impunidade dos atos de improbidade administrativa. Tais
atos são gravíssimos e devem ser severamente punidos, mas sua
punição decorre tão-somente da aplicação das leis já existentes, e o
Legislativo tem o dever de ficar atento a esse fato, fiscalizando,
ininterruptamente, a probidade na administração pública. Assim, a
edição de lei estadual que disciplina matéria já normatizada pela
União e de observância obrigatória pelos Estados é totalmente inócua
e, portanto, antijuridica, pois as leis devem inovar o ordenamento
jurídico. Ademais, a previsão de ressarcimento civil de danos
causados por agentes públicos é matéria de direito civil, cuja
legislação é privativa da União.

Além da antijuridicidade, a proposição ainda apresenta outros vícios
insanáveis. Vejamos: apesar de extremamente meritória e oportuna, a
proposição em análise foi redigida de maneira confusa, o que
dificultou muito nosso trabalho. Contém inúmeras impropriedades
técnicas e utiliza termos desconhecidos do mundo jurídico, de difícil
entendimento, tais como: "receita parasitária e privilégio financeiro"
(inciso III do art. 20) ou "agente municipal delinqüente" (art. 10).
Cumpre lembrar que as leis devem ser claras, objetivas e de fácil
compreensão para qualquer cidadão.

0 projeto cria, ainda, um delito inafiançável e lhe comina pena de
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detenção "proporcional à lesão do bem público e ao grau de
responsabilidade exigido pela função". Não vale a pena nos
estendermos sobre essa questão, pois é de conhecimento geral que a
União detém a competência privativa para legislar sobre direito penal.
Da mesma forma, todos os dispositivos da lei que se referem aos
municípios e que impõem regras para as autoridades municipais são
inconstitucionais, uma vez que, segundo o modelo adotado pela Carta
Constitucional, o município é ente federativo, sendo-lhe assegurada
autonomia política, administrativa e financeira.

E importante esclarecer também que a ação do Legislativo,
notadamente das comissões parlamentares de inquérito - CPIs -, é
apenas investigatória, e isso decorre da própria Constituição. O titular
das ações judiciais que visem a inibir atos de improbidade, como já
afirmamos, é o Ministério Público. Vale dizer, só esse órgão tem
legitimidade para ingressar em juízo no que concerne a essa matéria,
com exceção da legitimidade de qualquer cidadão para propor ação
popular. Portanto, dispositivos que constam no projeto em exame
prevendo que o Legislativo ingressará em juízo para coibir atos de
improbidade são, obviamente, inconstitucionais.

Quanto à previsão de declaração de bens das autoridades públicas,
cumpre observar que o Estado já dispõe de lei que trata do assunto,
qual seja a Lei n° 1.515, de 1956, modificada pelas Leis n° 10.048, de
1989, e n° 13.164, de 1999. A proposição disciplina a matéria de
maneira diversa. Prevê que as declarações deverão ser prestadas em
Cartório de Títulos e Documentos e determina o procedimento que
deverá ser adotado pelos Cartórios. Novamente a proposição avança
sobre a competência alheia, uma vez que compete privativamente à
União legislar sobre registros públicos. Todavia, a nossa legislação
sobre declaração de bens encontra-se defasada. No âmbito federal,
editou-se a Lei n° 8.730, de 1993, que, no seu art. 70, determina que
suas disposições deverão ser adotadas pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos municípios, no que couber, como normas gerais de
direito financeiro. Assim, aproveitando a idéia do autor da proposição,
tendo em vista a busca pela probidade e transparência na gestão da
coisa pública, visando ao aprimoramento da nossa legislação e,
notadamente, à regulamentação do art. 258 da Constituição do
Estado, o qual prevê a declaração de bens dos agentes políticos e
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públicos, apresentamos o Substitutivo n° 1, que disciplina a
declaração de bens e rendas para as autoridades e servidores
públicos estaduais, no molde da Lei Federal n°8.730, de 1993.

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

828/2000 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos.
SUBSTITUTIVO N° 1

Regulamenta o art. 258 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - E obrigatória a apresentação de declaração de bens, com

indicação das fontes de renda, no momento da posse ou, inexistindo
esta, na entrada em exercício de cargo, emprego ou função, bem
como no final de cada exercício financeiro, no término da gestão ou
mandato e nas hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento
definitivo, por parte das seguintes autoridades e servidores públicos:

- Governador do Estado;
II - Vice-Governador;
III - Secretários de Estado;
IV - membros da Assembléia Legislativa;
V - membros do Tribunal de Contas do Estado;
VI - membros da Magistratura Estadual;
VII - membros do Ministério Público Estadual;
VIII - todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a

natureza do cargo, e o dirigente, a qualquer título, de entidade da
administração indireta.

§ 1° - A declaração de bens e rendas será transcrita em livro próprio
de cada órgão e assinada pelo declarante.

§ 20 - Os agentes enumerados nos incisos 1 a VII e os dirigentes de
entidades da administração indireta registrarão a declaração de bens
e rendas no Cartório de Títulos e Documentos e remeterão uma cópia
da declaração ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 30 - O Tribunal de Contas do Estado, de posse dos documentos a
que se refere o § 20:

- manterá registro próprio dos bens e rendas do patrimônio privado
de autoridades públicas;

II - exercerá o controle da legalidade e legitimidade desses bens e
rendas, com apoio nos sistemas de controle interno de cada Poder;
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III - adotará as providências inerentes às suas atribuições e, se

for o caso, representará ao Poder competente sobre irregularidades
ou abusos apurados;

IV - fornecerá certidões e informações requeridas por qualquer
cidadão, para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao
patrimônio público ou à moralidade administrativa, na forma da lei.

§ 40 - O resultado da análise da legalidade e legitimidade a que se
refere o inciso II do § 3° será publicado no diário oficial do Estado.

§ 50 - Constará do procedimento de análise da legalidade e
legitimidade a que se refere o inciso II do § 3° parecer do órgão do
Ministério Público que atua no Tribunal de Contas do Estado.

Art. 2° - A declaração a que se refere o art. 1°, excluídos os objetos
e utensílios de uso doméstico de módico valor, constará de relação
pormenorizada dos bens imóveis, móveis, semoventes, títulos ou
valores mobiliários, direitos sobre veículos automotores, embarcações
ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no
exterior, constituam, separadamente, o patrimônio do declarante e de
seus dependentes, na data da declaração.

§ 1° - Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores
de aquisição constantes nos respectivos instrumentos de transferência
de propriedade, com indicação concomitante de seus valores venais.

§ 20 - No caso de inexistência do instrumento de transferência de
propriedade, será dispensada a indicação do valor de aquisição do
bem, facultada a indicação de seu valor venal à época do ato
translativo, ao lado do valor venal atualizado.

§ 31 - O valor de aquisição dos bens existentes no exterior será
mencionado na declaração e expresso na moeda do país em que
estiverem localizados.

§ 41 - Na declaração de bens e rendas também serão consignados
os ônus reais e as obrigações do declarante, de seus dependentes
inclusive, dedutíveis na apuração do patrimônio líquido, em cada
período, discriminando-se entre os credores, se for o caso, a Fazenda
Pública, as instituições oficiais de crédito e quaisquer entidades,
públicas ou privadas, no País e no exterior.

§ 50 - Relacionados os bens, os direitos e as obrigações, e
declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período,
indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventua
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acréscimo.

§ 6°- Na declaração de que trata esta lei constará menção a cargos
de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça ou haja
exercido nos últimos dois anos, em empresas privadas ou de setor
público e outras instituições, no País e no exterior.

Art. 30 - O Tribunal de Contas do Estado poderá:
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e prazos

máximos de remessa de sua cópia;
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da

procedência dos bens e das rendas acrescidos ao patrimônio no
período relativo à declaração.

Art. 40 - A não-apresentação da declaração a que se refere o art. 1°,
por ocasião da posse, implicará a não-realização daquele ato, ou sua
nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial.

Parágrafo único - A não-apresentação da declaração, nas outras
hipóteses, constitui infração administrativa punida pelo Tribunal de
Contas do Estado com multa de IO% (dez por cento) sobre os
vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento
da multa de sua responsabilidade pessoal.

Art. 50 - Os administradores ou responsáveis por bens e valores
públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer
dos Poderes do Estado, assim como toda pessoa que, por torça da lei,
estiver sujeita à prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado,
são obrigados a juntar, à documentação correspondente, cópia da
declaração de rendimentos e de bens, relativa ao período-base da
gestão, entregue à repartição competente, de conformidade com a
legislação do Imposto sobre a Renda.
§ l O - O Tribunal de Contas do Estado considerará como não

recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o
previsto neste artigo.

§ 2° - O Tribunal de Contas do Estado poderá utilizar as declarações
de rendimentos e de bens, recebidas nos termos deste artigo, para
proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao
exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades
declarados.

Art. 60 - O dever do sigilo sobre informações de natureza fiscal e de
riqueza de terceiros, imposto aos servidores da Fazenda Pública, que
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cheguem ao seu conhecimento em razão do ofício, estende-se aos
do Tribunal de Contas do Estado, que, em cumprimento das
disposições desta lei, encontrem-se em idêntica situação.

Art. 70 - Os ocupantes de cargos, empregos ou funções
mencionados no art. 1°, na data de publicação desta lei, observado o
disposto no art. 20 , prestarão sua declaração de bens e rendas, bem
como remeterão cópia ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo e
nas condições por este fixados.

Art. 80 - Aplicam-se, no que couber, as disposições da Lei Federal n°
8.730, de 10 de novembro de 1993.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 1.515, de 15 de dezembro de 1956; a Lei n° 10.048, de 26 de
dezembro de 1989; e a Lei n° 13.164, de 20 de janeiro de 1999.

Sala das Comissões, 3 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente e relator - Cabo Morais - Sargento

Rodrigues - Cristiano Canêdo - Sebastião Navarro Vieira - Hely
Tarq ü ín o.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 979/2000
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria do Governador do Estado, foi o Projeto de Lei n°

979/2000 publicado no "Diário do Legislativo" de 4/5/2000, tendo sido
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer
pela juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou, e a esta Comissão, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
As normas internacionais e nacionais que regulam o sistema

carcerário são unânimes em recomendar que a guarda de presos seja
feita por agentes desarmados, no intuito de assegurar ao preso
provisório ou condenado um tratamento que respeite os seus direitos
fundamentais e facilite a sua ressocialização. No mesmo espírito, foi
editada a Lei n° 13.054, de 23112/98, modificada pela Lei n° 13.396,
de 9/12/99. A primeira norma legal determina que o transporte de
preso provisório ou condenado seja de competência da Secretaria de
Estado da Justiça e de Direitos Humanos, nas hipóteses legais de
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transferência, saída ou remoção de estabelecimento penal.
Quando se detectarem previamente problemas de segurança nesse
transporte, garante a mesma lei que a Polícia Militar oferecerá escolta
ao transporte do preso.

A aplicação efetiva dessa norma legal vem sendo protelada pelo
Poder Executivo, por alegadas razões de carência de pessoal
especializado na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos.

A edição de lei que revogue essa norma legal, proposta pelo Poder
Executivo, a nosso ver somente protela a abordagem da questão. Não
será pela via da revogação de um instituto legal avançado e coerente
com os direitos humanos que se resolverá o problema do transporte
dos presos. A esse respeito, lembramos que ao Poder Executivo já se
facultou a extensão do prazo para aplicação da Lei n° 13.054, por via
da Lei n° 13.396, que estabeleceu que a implementação das medidas
previstas na primeira poderia ocorrer a partir de 1 01112000. Por essa
razão, entendemos também de pouca efetividade a concessão legal
de novo prazo, sugestão constante do Substitutivo n° 1 à proposição
em exame, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça.

Não obstante reconhecermos as dificuldades da Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos na implementação da norma legal em
questão, sobejamente expostas na Justificativa do projeto de lei que
ora analisamos, não consideramos conveniente a revogação da Lei n°
13.054 pelas razões conjunturais alegadas. Pelo contrário,
entendemos ser de fundamental importância que o Poder Executivo
reaparelhe a estrutura do sistema carcerário do Estado, avançando
em direção a uma situação de tratamento digno dos presos e de
efetiva aplicação das normas legais atinentes à matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela rejeição do Projeto de Lei n°

979/2000.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Angelo, relator - Elbe Brandão -

Doutor Viana.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.162/2000

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório
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De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei no
1.162/2000 dispõe sobre a política de proteção à fauna e flora
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura no Estado
e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou-
lhe as Emendas n os 1 a 5. Em seguida, a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 6, que apresentou, e com as Emendas n os 1 a 5, da
Comissão de Constituição e Justiça. A proposição vem, agora, a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos ambientais.

Fundamentação
O projeto em análise propõe alteração da Lei n° 12.265, de 1996,

que dispõe sobre a política e gestão da pesca e da aqüicultura no
Estado. A proposta, conforme justifica seu autor, incorpora subsídios
colhidos diretamente dos segmentos que lidam com a matéria, entre
eles o IEF, por meio de sua Diretoria de Pesca, a Polícia Militar, a
área acadêmica e as entidades que congregam os pescadores
profissionais e amadores. Para tanto, foi efetivada uma agenda de
reuniões de trabalho desenvolvida ao longo do ano de 1999, da qual
constou, em novembro daquele ano, um debate público no Plenário
desta Casa.

A proposição modifica vários dispositivos da lei estadual da pesca e
propõe desde a exclusão da categoria de pesca denominada
desportiva até a criação do Conselho Estadual da Pesca e Aqüicultura
(constituído por oito representantes do poder público e 7 da sociedade
civil), sob a presidência do Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. Estabelecem-se novos princípios e
diretrizes relativos à atividade pesqueira, com os quais se pretende
considerar, para a manutenção do equilíbrio ecológico, o cuidado com
a biossegurança na introdução de organismos geneticamente
modificados, a prevenção do tráfego de matéria genética, bem como a
busca do desenvolvimento sustentável tendo como pressuposto a
prudência ecológica, a eqüidade social e a eficiência econômica.
Elevam-se, ainda, significativamente, os valores de multa pecuniária.

Esta comissão promoveu, no Plenário desta Casa, uma grande
audiência pública para debater o projeto de lei em exame, com a
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participação de mais de seiscentas pessoas, entre técnicos e
representantes de entidades e órgãos públicos e da sociedade civil, a
maioria constituída de pescadores, profissionais e amadores, com o
objetivo de se colherem mais subsídios para que a proposição fosse
aperfeiçoada e para que ela pudesse espelhar de forma consensual
as expectativas de todos. Percebeu-se que a nova proposta atendia a
contento aos setores envolvidos. No entanto, foram feitos veementes
apelos para que não se impedisse o exercício da pesca profissional,
seja diretamente, seja pela proibição definitiva do uso de redes,
tarrafas e instrumentos de emalhar semelhantes. Nesse sentido, o
Decreto n° 38.744, de 1997, que regulamenta a atual lei da pesca, foi
motivo de inúmeras críticas, por conter dispositivo que concretiza essa
proibição. Entendemos que esse assunto não é matéria que possa
estar contida na lei, mas esta Comissão se dispôs a solicitar ao
Governador a revogação do dispositivo. Um outro apelo diz respeito à
necessidade de se garantirem aos pescadores profissionais condições
de subsistência no período defeso, quando ficam impedidos de
exercer a pesca em determinadas bacias hidrográficas do Estado,
durante a época de reprodução de espécies nativas.

Todas essas solicitações nos levaram a uma análise mais atenta da
proposição original, confrontando-a com as reivindicações
apresentadas, o que nos levou a apresentar um conjunto de 15
emendas, do n° 7 ao 21, com o objetivo de aperfeiçoá-la e, também,
de adequar a redação de alguns dispositivos. As emendas englobam,
em essência, os seguintes assuntos:

1 - a revalidação e definição da categoria de pesca desportiva, cujas
normas já são motivo de preocupação do IEF, órgão que faz o
controle da pesca;

2 - o estabelecimento do período defeso diferenciado, de
conformidade com a época de reprodução, por região e por bacia
hidrográfica;

3 - a definição e relação das competências a serem atribuídas ao
Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura, criado pelo projeto. Dessa
forma, entre outras obrigações, o Conselho exercerá funções
deliberativas no âmbito da política de proteção à fauna e flora
aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura, bem como
deverá propor e deliberar sobre o plano estadual de aproveitamento
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dos recursos pesqueiros e sobre o zoneamento da pesca de que
trata a lei; compatibilizará planos, programas e projetos de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura com a política de proteção
ao meio ambiente, em especial de conservação dos ecossistemas
aquáticos e proporá programas de fomento à pesquisa aplicada e
treinamento destinados ao desenvolvimento da fauna e flora aquáticas
e à aqüicultura;

4 - a inclusão do IBAMA no Conselho e o acréscimo do número de
representantes da sociedade civil, que passa a contar com oito
membros;

5 - a não-exigência da licença emitida pelo órgão competente para
as pessoas que pratiquem as modalidades de pesca de subsistência e
desportiva, ressalvado, no caso desta última, a obrigatoriedade da
entidade responsável de regularizar-se e obter a autorização
respectiva;

6 - a redução do limite máximo para o valor das multas, estipulado
em R$50.000.000,00, para a metade desse valor;

7 - a autorização ao IEF para firmar instrumentos de cooperação
com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA - e com o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento; e ao Poder Executivo para firmar convênio, ajuste ou
instrumento congênere com órgãos ou entidades governamentais da
União, dos Estados e dos municípios e organizações não
governamentais - ONOs;

8 - e, finalmente, a determinação de que, nos períodos de defeso, o
Estado forneça, mensalmente, uma cesta básica de alimentos aos
pescadores profissionais domiciliados e residentes no Estado,
previamente cadastrados no IEF conforme critérios estabelecidos pelo
órgão competente.

Essas alterações, aprovadas em consenso com os setores que
gerenciam a política pesqueira no Estado, buscam melhor adequar a
matéria aos seus objetivos básicos.

Dentro dessa ótica, as Emendas n os 1 e 6, apresentadas
respectivamente pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Política Agropecuária e Agroindustrial, ficam prejudicadas, por serem
objeto de ajustes introduzidos pelas Emendas n os 9 e 14,
apresentadas por esta Comissão. Já as Emendas nos 2 a 5, da
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Comissão de Constituição e Justiça, são necessárias ao
aprimoramento do projeto.

Devemos esclarecer, por último, que chegou-nos às mãos uma
proposta de emenda ao Projeto de Lei n° 1.1162/01, protocolada
nesta Comissão, do Deputado Ivair Nogueira. A emenda sugere que o
Poder Executivo estabeleça a forma de identificação de aparelhos,
apetrechos e equipamentos de pesca licenciados, conforme disposto
na legislação federal em vigor. Propõe, ainda, que se considere
permitida a pesca profissional com utilização de redes e tarrafas, para
os pescadores profissionais, devidamente cadastrados no órgão
competente do Estado. Procura-se, assim, atender reivindicação de
pescadores profissionais.

A alteração proposta, no entanto, conflita com a linha preconizada
pelo projeto que visa a modificar a legislação de pesca e aqüicultura
em vigor.

O projeto de iniciativa parlamentar não veda a utilização de
quaisquer aparelhos e petrechos. Apenas autoriza o órgão
encarregado de aplicação da legislação a estabelecer, em atos
infralegais, restrições da atividade de pesca sempre que necessárias
à preservação e conservação da ictiofauna.

Essa orientação é mais consentânea com o princípio da precaução,
pois dá maior flexibilidade no trato da matéria.

Quanto à amarração com a legislação federal, recorde-se, por
oportuno, que a competência da União se restringe,
constitucionalmente, à fixação de normas gerais, enquanto aos
Estados incumbe editar as normas complementares, para atender a
suas peculiaridades.

Não vemos, portanto, razões que justifiquem o acolhimento da
referida proposta.

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

1.16212000 no 1° turno, com as Emendas nos 2 a 5 da Comissão de
Constituição E Justiça, e com as Emendas nos 7 a 21, a seguir
apresentadas, e pela rejeição das Emendas n os 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 6, da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial.

EMENDA N°7



447

Dê-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - Para os efeitos desta lei, a pesca se classifica como:

- amadora, quando praticada com a finalidade de lazer ou desporto;
II - profissional, quando praticada como profissão e principal meio de

vida devidamente comprovado, por pescador matriculado em órgão
competente, em área de domínio público ou em área de domínio
privado, com o consentimento do proprietário.

III - de subsistência, quando praticada por pessoa carente, nas
imediações de sua residência, com utilização de anzol, linha ou caniço
simples e destinada ao sustento da família;

IV - científica, quando praticada para fins de pesquisa, por técnicos
ou cientistas devidamente autorizados;

V - desportiva, quando praticada na modalidade de competição
promovida por entidade legalmente organizada, com a autorização do
órgão competente e de acordo com as normas por ele estabelecidas;

VI - despesca, quando destinada à captura do produto da
aqüicultura para fins de comercialização e manejo;".

EMENDA N°8
Dê-se ao título da Seção II e ao "caput" do art. 50 as seguintes

redações:
"Dos Princípios e das Diretrizes das Atividades Relacionadas com a

Fauna e a Flora Aquáticas"
"Art. 5° - Nas atividades de pesca, de manejo e de aqüicultura, deve-

se assegurar o equilíbrio ecológico, observados os seguintes
princípios:".

EMENDA N° 9
"Dê-se ao incisos II e XII do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ..............................
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração e comércio de

pescados e petrechos de uso na pesca e na aqüicultura;

XII - estabelecer o período defeso diferenciado, de conformidade
com a época de reprodução, por região e por bacia hidrográfica.".

EMENDA N°10
Dê-se aos incisos II e IV do art. 8 0 as seguintes redações:
"Art. 80 - ...............
11 - de espécime que tenha tamanho inferior ao permitido;
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IV - em rio ou local não permitido conforme determinação do órgão
competente;".

EMENDA N°11
Substitua-se, no "caput" do art. 90, a expressão "uso sustentável" por

"desenvolvimento sustentável".
EMENDA N°12

Substitua-se no § 1° do art. 10 a expressão "licença anual" por
"licença".

EMENDA N°13
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12 - Fica criado o Conselho Estadual de Pesca e Aqüicultura,

órgão colegiado, deliberativo e consultivo, subordinado à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com as
seguintes competências:

- exercer funções deliberativas no âmbito da política de proteção à
fauna e flora aquáticas e de desenvolvimento da pesca e da
aqüicultura;

II - propor e deliberar sobre o plano estadual de aproveitamento dos
recursos pesqueiros e sobre o zoneamento da pesca de que trata esta
lei;

III - compatibilizar planos, programas e projetos de desenvolvimento
da pesca e da aqüicultura com a política de proteção ao meio
ambiente, em especial de conservação dos ecossistemas aquáticos;

IV - propor programas de fomento à pesquisa aplicada e treinamento
destinados ao desenvolvimento da fauna e flora aquáticas e à
aqüicultura;

V - responder a consultas sobre matérias de sua competência,
orientar aos interessados e divulgar as informações e disposições da
legislação de proteção à fauna e flora aquáticas;

VI - aprovar seu regimento interno;
VII - firmar convênios para a integração dos municípios na aplicação

da política estadual de proteção à fauna e flora aquáticas e de
desenvolvimento da pesca e da aqüicultura.

Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo tem a seguinte
composição:

- um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável;
II - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF;
III - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas -

IGAM;
IV - um representante da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural - EMATER-MG;
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
VII - um representante da Secretaria de Estado de Turismo;
VIII - um representante da Procuradoria-Geral de Justiça;
IX - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
X - um representante da Federação dos Pescadores Profissionais do

Estado de Minas Gerais ou das Colônias de Pescadores Profissionais;
XI - um representante da Federação dos Pescadores Amadores do

Estado de Minas Gerais;
XII - um representante dos Clubes de Pesca Amadora do Estado de

Minas Gerais;
XIII - um representante da Associação Mineira de Aqüicultura - AMA;
XIV - 2 (dois) representantes da comunidade científica do Estado de

Minas Gerais;
XV - 2 (dois) representantes das organizações não governamentais -

ONGs - do Estado de Minas Gerais;".
EMENDA N°14

Dê-se ao "caput" do art. 14 a redação a seguir transcrita e
substituam-se, no § 4°, as expressões "§ 3°" e "clube ou associação
de pesca", respectivamente, por "§ 2 0" e "clube, associação ou colônia
de pesca":

"Art. 14 - Para o exercício da atividade pesqueira no Estado, é
obrigatória a licença emitida pelo órgão competente, salvo nas
modalidades de pesca de subsistência e desportiva.".

EMENDA N°15
Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - Obrigam-se ao registro e à licença, quando necessária, a

pessoa física jurídica especializada na fabricação ou comercialização
de aparelho, petrecho ou equipamento de pesca de uso controlado e a
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pessoa física ou jurídica que produza, explore, comercialize
produto da pesca ou animal aquático vivo ou abatido, inclusive o
ornamental.".

EMENDA N° 16
Dê-se ao inciso III do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17- .........................
III - a captura de espécime da ictiofauna com tamanho inferior ao

permitido, ou de espécie que deva ser preservada, ou em quantidade
superior à permitida, conforme previsto na legislação;".

EMENDA N°17
Substitua-se, no inciso 1 do art. 19, a expressão "50 (cinqüenta) até

50.000.000 (cinqüenta milhões) de Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs" por "R$ 50,00 (cinqüenta reais) até R$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de reais)"; dê-se ao § 70 do art. 19 a redação abaixo
transcrita e acrescente-se o seguinte § 80:

"Art. 19- .....................
§ 7 - Cabe ao órgão competente efetuar a cobrança administrativa e

propor as execuções fiscais, relativamente aos créditos constituídos;
§ 8° - As multas serão corrigidas, anualmente, pelo índice oficial de

correção monetária do Governo Federal.".
EMENDA N° 18

Dê-se ao parágrafo único do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - ..........................
Parágrafo único - Da decisão definitiva do Diretor-Geral do Instituto

Estadual de Florestas - IEF - caberá recurso, em última instância, à
câmara especializada do COPAM, no prazo de 20 dias.".

EMENDA N° 19
Dê-se ao ad. 29 a seguinte redação:
"Ad. 29 - O IEF poderá firmar instrumentos de cooperação com o

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA - e com o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento.".

EMENDA N°20
Dê-se ao art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 - Para a consecução dos objetivos desta lei, fica o Poder

Executivo autorizado a firmar convênio, ajuste ou instrumento
congênere com órgãos ou entidades governamentais da União, dos
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Estados e dos municípios e entidades não governamentais -
ONGs.".

EMENDA N°21
Acrescente-se, onde convier:
"Art. ... - Nos períodos de defeso, o Estado fornecerá, mensalmente,

uma cesta básica de alimentos aos pescadores profissionais
domiciliados e residentes no Estado, previamente cadastrados no IEF
conforme critérios estabelecidos pelo órgão competente.

Parágrafo único - O disposto neste artigo terá como fonte de custeio
os valores decorrentes da cobrança de taxas, emolumentos e multas
relativas à atividade de pesca e os recursos doados ou transferidos
para essa finalidade pela União, municípios e iniciativa privada.".

Sala das Comissões, 9 de outubro de 2001.
José Milton, Presidente - Miguel Martini, relator - Fábio Avelar -

Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.422/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.422/01
dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências.

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
projeto foi também apreciado pela Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial, em virtude de requerimento aprovado em Plenário.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucional idade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas noS 1 a 4, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública emitiu parecer pela
aprovação da proposição, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas n os 5 a 7, que apresentou,
e pela rejeição das Emendas nos 1 a 4, que considerou prejudicadas
pela aprovação da Emenda n° 5.

Cabe agora a esta Comissão analisar o projeto no âmbito de sua
competência, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, "d", do
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Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem o objetivo de promover a fusão da

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -, integrante da estrutura da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, e da autarquia Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -,
transformada em nova autarquia, o Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

A proposta é justificada pela extensão da área mineira da Agência
de Desenvolvimento do Nordeste - ADENE -, antiga SUDENE, que
passou a incluir tanto os municípios do Norte quanto os do Nordeste
do Estado. Desse modo, foram superadas as razões que levaram à
criação de dois órgãos independentes destinados ao desenvolvimento
dessas regiões. A SUDENOR foi criada para realizar a articulação das
ações da SUDENE com as atividades do Governo mineiro na
promoção do desenvolvimento do Norte de Minas, enquanto a
CODEVALE se destinava a promover ações, sob total
responsabilidade e financiamento estadual, para o desenvolvimento
do vale do Jequitinhonha.

Com a ampliação do Polígono das Secas em Minas, os municípios
abrangidos pela CODEVALE passaram a ter, além dos recursos
provenientes do Tesouro Estadual, acesso aos recursos federais.
Assim, torna-se aconselhável a unificação dos órgãos responsáveis
pelo planejamento das ações financiadas por esse conjunto de
recursos, de modo que se possa conseguir o seu máximo rendimento
e promover a diminuição do custo de manutenção de duas estruturas
paralelas de incentivo e fomento do desenvolvimento regional. Mais
que isso, a similaridade das condições econômicas, sociais e
geográficas das regiões torna possível um projeto regional unificado
de desenvolvimento, capaz de mobilizar a sociedade, o empresariado
e as esferas governamentais em um esforço coordenado de
superação da pobreza.

Diversas sugestões foram apresentadas para o aprimoramento do
projeto, para se construir uma entidade capaz de atuar como uma
moderna agência de desenvolvimento. Para sistematizarmos essas
contribuições, apresentamos o Substitutivo n° 2, cujas características
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principais passamos a descrever.

Em seu Substitutivo n° 1, a Comissão de Constituição e Justiça
propôs a criação do Conselho de Desenvolvimento do Semi-árido
Mineiro. A administração participativa é um dos fundamentos de uma
política regional de desenvolvimento. Como indicam alguns recentes
estudos, um dos principais fatores determinantes do desenvolvimento
é a existência do chamado capital social, que é um conjunto de fatores
que aumentam a propensão dos atores sociais para a colaboração e a
atuação conjunta. Quanto maior for o nível de participação e
associativismo existente na região, maiores serão as possibilidades de
desenvolvimento econômico.

No entanto, a proposta de composição do Conselho não se traduz
em um aumento efetivo de participação social na condução da política
regional. De fato, a larga maioria dos membros do Conselho, segundo
a proposta, é proveniente de órgãos e entidades governamentais. A
sociedade civil teria uma participação francamente minoritária, se
aprovada a proposta, que encontra, ainda, em nosso entender, um
óbice intransponível. Segundo o art. 37, XIX, da Constituição da
República, as autarquias devem ser criadas em lei específica. A
criação do Conselho por meio da proposição seria, portanto,
introdução de matéria estranha ao projeto, o que poria em risco a
especificidade exigida pela Constituição. Mantivemos, no Substitutivo
n° 2, menção ao Conselho de Desenvolvimento, esperando sua
criação em momento e forma adequados, com ampla participação da
sociedade civil necessária a sua representatividade.

Incorporamos integralmente as Emendas noS 6 e 7, da Comissão de
Administração Pública, destinadas a facilitar a composição do quadro
de pessoal do IDENE e a determinar a aplicação do percentual legal
de cargos de recrutamento limitado sobre o total dos cargos
comissionados da autarquia. Mantivemos, ainda, a proposta da
Comissão de Constituição e Justiça de que os servidores da
SUDENOR devem ser consultados sobre seu interesse em se
incorporar aos quadros do IDENE.

No entendimento de diversos Deputados desta Casa, várias regiões
do Estado apresentam características de desenvolvimento deficiente,
com carências que só poderiam ser supridas com a atuação de uma
agência de desenvolvimento como o IDENE. For isso, diversas
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propostas de definição da área de atuação da autarquia foram
apresentadas. Apresentamos, no Substitutivo n° 2, proposta
alternativa, que parte das considerações apresentadas pela Comissão
de Administração Pública. Parece-nos adequada a coincidência das
áreas da ADENE e do IDENE. De fato, essa coincidência quase se
impõe, devido às dificuldades financeiras pelas quais passa o Estado.
Os recursos da ADENE são, assim, fundamentais para a atuação do
IDENE.

Adotamos, portanto, como primeiro critério de definição da área do
IDENE, a área mineira da ADENE. Essa área inclui praticamente
todos os municípios da mesorregião Norte, todos da mesorregião do
Mucuri e todos os municípios da bacia do Jequitinhonha, além dos
Municípios de Ataléia, Frei Gaspar, Itambacuri e Pescador, da bacia
do São Mateus, e de Campanário, da bacia do rio Doce.

No entanto, se adotado apenas o critério da área mineira da
ADENE, ficariam excluídos do IDENE os Municípios de Riachinho, da
mesorregião Norte, de Nova Módica, São José do Divino, Central de
Minas, Itabirinha de Mantena, Mantena, Mendes Pimentel, Nova
Belém, São Félix de Minas e São João de Manteninha, da bacia do
São Mateus, os municípios da microrregião de Curvelo e o Município
de Três Marias. Todos esses municípios seriam incluídos caso fossem
adotadas as propostas das Comissões de Constituição e Justiça e de
Política Agropecuária, que estabelecem critérios geográficos para a
delimitação da área de atuação do Instituto.

Acreditando que a dificuldade de mobilizar recursos próprios não
exime o Estado da responsabilidade de planejar ações de combate à
desigualdade e à pobreza, propomos a aceitação dos critérios
geográficos adotados pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim,
propusemos a extensão da área de atuação do IDENE à microrregião
de Curvelo e ao Município de Riachinho, na mesorregião Norte.
Incluímos ainda os municípios da bacia do São Mateus, que
apresentam condições geomorfológicas semelhantes às encontradas
nos Municípios do vale do Mucuri.

Devemos notar, ainda, que, dos 14 municípios que integram a bacia
do São Mateus, 11 apresentam índices de Desenvolvimento Humano -
IDH - inferiores a 0,500, o que inclui a região entre as mais pobres do
Estado. Esses 11 municípios encontram-se entre os beneficiários do
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Projeto Alvorada, do Governo Federal, destinado à erradicação da
miséria no País. Assim, as mesmas razões, referentes ao
financiamento das ações do IDENE, que nos levam a fazer coincidir
sua abrangência com a da ADENE, nos recomendam incluir a bacia
do São Mateus.

Uma vez definidos esses critérios para a inclusão de municípios,
optamos, para maior precisão e clareza, por relacioná-los em anexo
ao projeto. Assim, constam do anexo os municípios das Mesorregiões
Norte, Jequitinhonha e Mucuri, da Microrregião de Curvelo, da Bacia
Hidrográfica do São Mateus e os Municípios de Itambacuri,
Campanário e Serro, da Bacia do Rio Doce e integrantes da área da
ADENE. Desta forma, acreditamos facilitar a consulta e afastar
qualquer dúvida quanto aos limites de abrangência territorial do
IDENE.

A preocupação de se promover o desenvolvimento harmônico nas
diversas comunidades do Estado é o fundamento para a criação do
IDENE. Infelizmente, a pobreza e a miséria não se encontram
concentradas apenas no Norte e Nordeste do Estado. Duzentos e
setenta e cinco municípios mineiros apresentam IDH menores que
0,500, sendo classificados como municípios de baixo
desenvolvimento. Acreditamos que uma autêntica agência de
desenvolvimento não deve ter sua atuação limitada somente por
critérios geográficos, uma vez que a pobreza não pode ser explicada
apenas por razões climáticas. Propomos, a partir de sugestão da
Comissão de Constituição e Justiça, a ampliação da atuação do
IDENE a municípios que, mesmo sem contigüidade com o Polígono
das Secas, apresentem o IDH menor que 0,500. Uma vez que o IDH é
um índice dinâmico, que se altera no tempo, deixamos para o
regulamento da lei a definição dos municípios que serão alvo da ação
do IDENE em razão desse critério.

Incorporamos ainda ao Substitutivo n° 2 a sugestão de localização
das coordenações regionais do IDENE oferecida pela Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, na Emenda n° 1, apenas com
as correções necessárias em virtude da área de abrangência definida,
com a criação dos respectivos cargos.

Do ponto de vista financeiro, devemos notar, inicialmente, que o
processo não foi instruído com as informações exigidas pela Lei de
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Responsabilidade Fiscal, em seus arts. 16 e 17. Lamentamos que
o Executivo não tenha procurado demonstrar formalmente a
adequação e a forma de compensação das novas despesas, motivo
pelo qual foi baixada diligência, na qual foram pedidas informações
sobre a repercussão financeira da criação do IDENE.

A resposta à diligência informa que as despesas com a manutenção
do novo instituto não afetarão, no ano de sua criação, a meta de
superávit primário projetada no anexo de metas fiscais da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Segundo o documento, o que existe é
apenas uma transferência de despesas já executadas pela
CODEVALE e SUDENOR. Assim, o crédito especial solicitado, de
R$61.178.000,00, é decorrente das dotações previstas à conta desses
órgãos e dos projetos sob sua responsabilidade para o exercício
corrente.

Segundo dados que não constam da resposta enviada pelo
Executivo, o projeto original do Governo prevê a extinção de 38
cargos comissionados na CODEVALE e na SUDENOR, gerando uma
economia anual de R$425.187,70. Em substituição a esses cargos, é
proposta a criação de 21 cargos comissionados no IDENE, a um custo
de R$489.5511,86, gerando uma despesa anual adicional de
R$64.364,16. O Substitutivo n°2 cria mais oito cargos comissionados,
elevando as despesas para R$635.308,33 e a despesa adicional para
R$210.120,62. Em face dessas despesas, incluímos dispositivo que
determina o preenchimento dos cargos criados apenas depois de
cumpridos os requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Notamos ainda que os custos com a criação dos cargos
comissionados referidos acima não incluem os custos adicionais
decorrentes da substituição da tabela de vencimentos da CODEVALE
por uma nova tabela para o IDENE. A nova tabela prevê aumentos
que variam de 69% a 250%, o que apenas parcialmente pode ser
explicado pela elevação de 30 para 40 horas semanais de trabalho.
Com essa substituição de tabelas, 41 servidores, ativos e inativos,
serão reenquadrados, obtendo aumentos cujo impacto não podemos
calcular, já que não temos os dados referentes ao posicionamento
atual dos servidores e aos adicionais por tempo de serviço. Devemos
notar, no entanto, que os valores constantes da tabela proposta,
mesmo com os aumentos, são bastante baixos e ainda insuficientes
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para a devida valorização de profissionais indispensáveis ao bom
funcionamento do IDENE.

De acordo com explicação obtida em contatos informais com
técnicos da SEPLAN, o custo adicional decorrente da criação do
IDENE seria originalmente compensado pela extinção de cargos
nessa Secretaria, principalmente nas administrações regionais, que
proporcionaria uma economia de mais de R$1.400.000,00 por ano,
caso todos os cargos estivessem preenchidos. Esses cargos foram
efetivamente extintos com a aprovação da Lei n° 13.869, de
31/5/2001, que reestrutura a Secretaria da Casa Civil e a SEPLAN. De
fato, a proposição que deu origem a essa lei já havia anteriormente
sido encaminhada a esta Casa prevendo a criação do IDENE e do
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER. Foi retirada de
tramitação após seu desmembramento.

Tudo indica, portanto, que os custos adicionais do projeto podem ser
absorvidos pelo orçamento do Estado, assim como as despesas
decorrentes das emendas que acolhemos em nosso substitutivo.
Informamos, finalmente, que, com a aprovação do Substitutivo n° 2, as
Emendas nos 6 e 7 ficam prejudicadas.

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

1.422/2001, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, das Emendas n

os 1 a 4, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, e 5 a 7, da Comissão de
Administração Pública.

SUBSTITUTIVO N°2
Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - IDENE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -, resultante da
transformação da Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE - e da absorção das funções da
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
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SUDENOR -, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

§ P - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais - IDENE - é uma entidade autárquica, com autonomia
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público,
prazo de duração indeterminado, sede e foro na Capital do Estado,
vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral - SEPLAN.

§ 20 - Para os efeitos desta lei a expressão "Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais", a palavra
"autarquia" e a sigla IDENE se equivalem.

Art. 20 - A área de abrangência do IDENE é constituída pelos
municípios relacionados no Anexo 1 desta lei.

§ 1° - Os municípios com índice de Desenvolvimento Humano - IDH
-, apurado pela Fundação João Pinheiro, de até 0,500, poderão ser
incluídos na área de abrangência do IDENE, por decreto do
Governador.

§ 20 - Os municípios da área de abrangência do IDENE que
apresentarem os menores índices de Desenvolvimento Humano terão
prioridade nos investimentos, projetos e programas da autarquia.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 30 - O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais tem por finalidade promover o desenvolvimento
econômico e social sustentável das regiões Norte e Nordeste do
Estado de Minas Gerais e contribuir para o combate à pobreza no
Estado, competindo-lhe ainda:

- formular e propor diretrizes, planos e ações necessárias ao
desenvolvimento econômico e social equilibrado para as regiões,
compatibilizando-as com as políticas dos Governos Federal e
Estadual;

II - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar a
formulação e a implantação de planos, programas, projetos e
atividades em consonância com os objetivos definidos;

III - observar os interesses das regiões e articular formas de atuação
com os demais órgãos e entidades dos Poderes Executivos
Municipais, Estadual e Federal que atuam na região;
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IV - promover a cooperação entre as entidades públicas e
privadas, nacionais e internacionais, com atuação nas diversas áreas
de desenvolvimento das regiões, apoiando e acompanhando as
respectivas iniciativas;

V - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos
necessários ao desenvolvimento sustentável das regiões;

VI - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista a
fixação de critérios de concessão de estímulos fiscais e financeiros,
visando à atração de investimentos e à indução do desenvolvimento
empresarial das regiões;

VII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos,
programas, projetos e atividades permanentes ou emergenciais de
combate aos efeitos das secas, em consonância com as diretrizes
governamentais, especialmente as emanadas do Conselho de
Desenvolvimento do Semi-Ando Mineiro.

VIII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar planos,
programas, projetos e atividades relacionadas à proteção e
conservação do patrimônio cultural, histórico, arqueológico,
espeleológico e paisagístico e ao desenvolvimento do turismo
ecológico e rural;

IX - exercer outras atividades correlatas.
Capítulo III

Da Organização
Art. 40 - o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada:

a) Conselho de Administração;
II - Unidade de Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Auditoria Seccional;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
e) Diretoria de Administração e Finanças:
1 - Divisão de Administração;
2 - Divisão de Finanças;
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f) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;
1 - Coordenadoria de Administração de Incentivos;
2 - Coordenadoria de Relações Institucionais;
g) Diretoria Regional do Norte de Minas;
ti) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;
i) Diretoria Regional dos Vales do Mucuri e São Mateus;
j) Coordenadoria Regional de Recife.
§ 1° - As competências e a descrição das unidades administrativas

previstas neste artigo serão estabelecidas no regulamento da
autarquia, aprovado por decreto do Governador do Estado.

§ 20 - A Diretoria Regional do Norte de Minas é constituída por seis
coordenadorias regionais, com suas sedes nos Municípios de Curvelo,
Janaúba, Januária, Montes Claros, Pirapora e Salinas; a do vale do
Jequitinhonha por cinco, com suas sedes nos Municípios de Araçuaí,
Almenara, Diamantina, Jequitinhonha e Pedra Azul; a dos vales do
Mucuri e São Mateus por duas, com suas sedes em Teófilo Otôni e
Nanuque.

§ 30 - Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de
livre nomeação e exoneração do Governador do Estado.

Seção 1
Do Conselho de Administração

Art. 50 - Ao Conselho de Administração, unidade colegiada de
direção superior, compete:

- definir, em conformidade com as orientações governamentais, as
políticas e as diretrizes para os planos e os programas de trabalho da
autarquia;

li - aprovar as propostas do plano de ação e do orçamento anual e
plurianual da autarquia;

III - avaliar as atividades da autarquia e propor medidas que visem
ao seu aperfeiçoamento com vistas ao cumprimento de seus
objetivos;

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de
convênios, contratos, acordos e ajustes, dos quais a autarquia seja
participante;

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a
proposta de alienação, a locação e a concessão do direito de uso de
bem imóvel do IDENE e autorizar tais atos;
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VI - opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e

a situação econômico-financeira da autarquia;
VII - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
VIII - exercer outras atividades correlatas.
Parágrafo único - O Regimento Interno mencionado no inciso VII

deste artigo tratará das normas de funcionamento do Conselho de
Administração.

Art. 60 - O Conselho de Administração tem a seguinte composição:
- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,

que é o seu Presidente;
II - o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo;
III - um representante da Universidade Estadual de Montes Claros -

UNIMONTES -;
IV - três representantes indicados pelas Associações Microrregionais

de Municípios da área de atuação da autarquia;
V - um representante de entidade de classe empresarial do Estado;
VI - um representante dos servidores da autarquia.
§ 1° - As indicações dos membros do Conselho de que tratam os

incisos III, IV, V e VI deste artigo serão apresentadas até trinta dias
após a solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do
Governador do Estado, para um mandato de dois anos, permitida a
recondução por igual período.

§ 2° - Caberá ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral indicar o representante das Associações
Microrregionais de Municípios, se não o fizerem as entidades
competentes no prazo estipulado no parágrafo anterior e nas
disposições estabelecidas no Regimento Interno.

§ 30 - Os representantes a que se referem os incisos III, IV, V e VI
deste artigo serão designados pelo Governador do Estado para um
mandato de dois anos, permitida a recondução por igual período.

§ 4° - A cada membro corresponde um suplente que substitui o
titular nos seus impedimentos.

§ 50 - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a
titularidade, sendo designado novo suplente.

Art. 70 - O Presidente do Conselho de Administração terá direito,
além do voto comum, ao de qualidade, e será substituído pelo
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e
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Coordenação Geral em seus impedimentos.

Art. 80 - A função de Conselheiro é considerada de relevante
interesse público, não lhe cabendo nenhuma remuneração.

Art. 9° - As disposições relativas ao funcionamento do Conselho
serão fixadas em seu Regimento Interno, inclusive as formas e prazos
para a indicação dos representantes de que tratam os incisos III, IV, V
e VI do art. 60 desta lei.

Seção II
Da Diretoria

Art. 10 - A autarquia é administrada por uma diretoria composta de
um Diretor-Geral e cinco Diretores, todos de livre nomeação e
exoneração pelo Governador do Estado.

Art. 11 - Ao Diretor-Geral compete:
- exercer a direção superior da autarquia, praticando os atos de

gestão necessários ao cumprimento de seus objetivos;
II - exercer a coordenação geral e promover articulações

institucionais nas ações, nos programas e nos projetos públicos de
relevante interesse regional;

III - propor e negociar financiamentos e projetos com órgãos e
entidades públicos e privados, nacionais e estrangeiros;

IV - submeter ao exame e aprovação do Conselho de Administração:
a) os planos plurianual e anual de ação;
b) a proposta do orçamento anual e as prestações de contas;
c) o relatório anual de atividades;
d) proposta de alteração da estrutura orgânica da autarquia;
e) proposta de aquisição, alienação, locação e concessão de direito

de uso de bem imóvel da autarquia;
V - representar a autarquia em juízo e extrajudicialmente;
VI - designar os ocupantes dos cargos em comissão da autarquia,

excetuados os mencionados no art. 10 desta lei.
Capítulo IV

Do Patrimônio e da Receita
Art. 12 - Constituem receitas da autarquia:

- as dotações orçamentárias, as subvenções e o auxílio da União,
dos Estados e municípios;

II - as doações;
111 - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso
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ou da cessão de suas instalações ou de bens imóveis;
IV - os recursos provenientes de convênios com instituições

nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;
V - os recursos provenientes da aplicação da receita;
VI - os empréstimos.
Art. 13- Constituem património do IDENE:

- bens e direitos a ele pertencentes e os que a ele se incorporem;
II - doação, legado, auxilio ou outros benefícios provenientes do

Estado e de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das aplicações que realizar com

rendas previstas nesta lei.
Art. 14 - Em caso de extinção, os bens e direitos de autarquia

reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei específica prescrever
destinação diferente.

Capítulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 15 - O exercício financeiro da autarquia coincidirá com o ano
civil.

Art. 16 - O orçamento da autarquia é uno e anual e compreenderá
todas as receitas, despesas e investimentos dispostos em programas.

Art. 17 - A autarquia deverá submeter, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado, o balanço financeiro de suas atividades, para
exame da aplicação dos recursos, após aprovação do Conselho de
Administração.

Capítulo VI
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 18 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, os seguintes cargos de provimento em comissão que
compõem a estrutura de Chefia Intermediária e de Execução:

- sete cargos de Chefe de Núcleo, Código CO-03, Símbolo XI/A;
II - seis cargos de Chefe de Serviço, Código CO-04, Símbolo XI/A;
III - dois cargos de Chefe de Divisão, Código CU-02, Símbolo Xl/G;
IV - dois cargos de Motorista da Diretoria-Geral, Código CO-06,

Símbolo IX/A;
V - oito cargos de Coordenador, Código CO-01, Símbolo Xll/G;
VI - dois cargos de Secretária da Diretoria-Geral, Código CO-07,
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Símbolo X/C.
AI. 19 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do

Quadro Especial de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do
Vate do Jequitinhonha - CODEVALE -, que compõem sua estrutura
básica.

Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do IDENE os
seguintes cargos comissionados:

- um cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de R$11.784,00
(mil setecentos e oitenta e quatro reais);

II - cinco cargos de Diretor, com vencimento básico de F1$1.338,00
(mil trezentos e trinta e oito reais);

III - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de
R$1.338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais);

IV - um cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de R$
R$1 .338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais);

V - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento
básico de F1$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais);

VI - um cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de
R$1 .338,00 (mil trezentos e trinta e oito reais);

VII - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de
F1$1.250,00 (mil duzentos e cinqüenta reais);

VIII - dois cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico 12-G,
a que se refere o Anexo II desta lei;

IX - dezesseis cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-
G, a que se refere o Anexo II desta lei;

Parágrafo único - O provimento dos cargos criados por esta lei fica
condicionado ao cumprimento dos limites e condições para a criação
ou aumento de despesas estabelecidos na Lei Complementar Federal
n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento do Norte e do Nordeste
de Minas Gerais - IDENE - são os constantes no Anexo II desta lei.

§ 1° - Aplicam-se aos cargos em comissão de que trata este artigo
os percentuais do art. 2 0 da Lei n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987,
ressalvados os cargos de Diretor-Geral, de Chefe de Gabinete e
quatro cargos de Diretor, de recrutamento amplo, e um cargo de
Diretor, de recrutamento limitado.
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§ 20 - Os cargos de provimento em comissão de que trata este

artigo serão identificados e codificados por resolução do Secretário de
Estado de Administração e Recursos Humanos.

§ 30 - O disposto no art. 10 da Lei Delegada n° 38, de 26 de
setembro de 1997, bem como o disposto na Lei Delegada n°41, de 7
de junho de 2000, não se aplicam aos cargos de que trata este artigo.

Art. 22 - O Quadro Especial de Pessoal da Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - a que se
refere o Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, passa a
denominar-se Quadro Especial de Pessoal do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE -,
observadas as alterações estabelecidas por esta lei.

Art. 23 - A composição do quadro efetivo do IDENE será resultante:
- de servidores da CODEVALE, autarquia transformada por esta lei;

II - do remanejamento:
a) de servidores, com os respectivos cargos, lotados na SUDENOR,

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, e de outros órgãos e entidades
do Poder Executivo, que estejam colocados à sua disposição;

b) de servidores, com os respectivos cargos, mediante proposta da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração;

c) de cargos vagos, mediante proposta da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração;

III - de cargos criados em lei.
§ 1° - Os remanejamentos efetivar-se-ão por ato do Governador do

Estado, que poderá promover a adequação da denominação e a
especificação dos cargos, mantido o mesmo nível do servidor,
assegurados os direitos e as vantagens pessoais, no prazo de
noventa dias contados da data de publicação desta lei.

§ 20 - O remanejamento de que trata este artigo será precedido de
consulta ao servidor, que terá o prazo de trinta dias, contados a partir
da data de formalização da consulta, para manifestar-se.

§ 30 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa
projeto de lei relativo ao plano de carreira dos servidores do IDENE.

§ 4° - Para atender ao disposto neste artigo, fica o Poder Executivo
autorizado a transferir para o IDENE, no montante correspondente, os
recursos orçamentários destinados ao custeio de pessoal
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provenientes dos órgãos e das entidades de origem dos servidores
remanejados.

Art. 24 - O IDENE passa a ser incluído no Grupo 2, constante no
Anexo 1 a que se refere o art. 6 0 do Decreto 36.796, de 19 de abril de
1995.

Art. 25 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem
jus à verba anual a título de pró-labore relativa aos cargos do Grupo 2,
correspondente aos valores previstos no Anexo li, a que se refere o
art. 1° do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. 26 - A jornada de trabalho do IDENE é de 40 horas semanais, e
a tabela de vencimento é a constante no Anexo III desta lei, que
substitui a tabela da CODE VALE, autarquia transformada nesta lei.

Capítulo VII
Disposições Finais

Art. 27 - Ficam garantidos os recursos orçamentários e financeiros
necessários ao adimplemento das obrigações assumidas pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no que
se refere à SUDENOR, extinta no art. 1° desta lei.

Art. 28 - Ficam transferidos para a autarquia IDENE os contratos,
convênios, acordos e outras modalidades de ajuste celebrados pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, cujos
objetivos se relacionam à competência da unidade extinta no art. 1°
desta lei.

Art. 29 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da
SUDENOR, assim como as providências administrativas, financeiras e
orçamentárias que garantam efetivo funcionamento do IDENE são de
responsabilidade das Secretarias de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral, de Recursos Humanos e Administração e da
Fazenda, que, no prazo de noventa dias a contar da data de
publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis.

Art. 30 - Para execução desta lei fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial até a importância de R$61.178.000,00,
observado o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964.

Parágrafo único - Serão utilizadas como fonte de recursos, para
atender ao disposto no 'caput", as dotações consignadas na Lei
Orçamentária n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, para a Secretaria

rÁ



467

de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, no que couber,
e para a CODEVALE, transformada por esta lei.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
(a que se refere o art. 2° da Lei n° de de de 2001)

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE

Municípios da Área de Abrangência do IDENE
1) Aguas Formosas
2) Aguas Vermelhas
3) Almenara
4) Angelândia
5) Araçuaí
6) Aricanduva
7) Ataléia
8) Augusto de Lima
9) Bandeira
10) Berilo
11) Berizal
12) Bertópolis
13) Bocaiúva
14) Bonito de Minas
15) Botumirim
16) Brasília de Minas
17) Buenópolis
18) Buritizeiro
19) Cachoeira de Pajeú
20) Campanário
21) Campo Azul
22) Capelinha
23) Capitão Enéias
24) Caraí
25) Carbonita
26) Carlos Chagas
27) Catuji
28) Catuti
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29) Central de Minas
30) Chapada do Norte
31) Chapada Gaúcha
32) Claro dos Poções
33) Comercinho
34) Cônego Marinho
35) Coração de Jesus
36) Corinto
37) Coronel Murta
38) Couto de Magalhães de Minas
39) Crisólita
40) Cristália
41) Curral de Dentro
42) Curvelo
43) Datas
44) Diamantina
45) Divisa Alegre
46) Divisópolis
47) Engenheiro Navarro
48) Espinosa
49) Felício dos Santos
50) Fetisburgo
51) Felixlândia
52) Francisco Badaró
53) Francisco Dumont
54) Francisco Sá
55) Franciscópolis
56) Frei Gaspar
57) Fronteira dos Vales
58) Fruta de Leite
59) Gameleiras
60) Glaucilândia
61) Gouveia
62) Grão-Mogol
63) Guaraciama
64) lbiai
65) Ibiracatu
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66) Icaraí de Minas
67) Indaiabira
68) Inimutaba
69) Itabirinha de Manteria
70) Itacambira
71) Itacarambi
72) Itaipé
73) Itamarandiba
74) Itambacuri
75) Itaobim
76) Itinga
77) Jacinto
78) Jaiba
79) Janaúba
80) Januária
81) Japonvar
82) Jenipapo de Minas
83) Jequitaí
84) Jequitinhonha
85) Joaíma
86) Joaquim Felicio
87) Jordânia
88) José Gonçalves de Minas
89) Josertópolis
90) Juramento
91) Juvenília
92) Ladainha
93) Lagoa dos Patos
94) Lassance
95) Leme do Prado
96) Lontra
97) Luislândia
98) Malacacheta
99) Mamonas
100) Manga
101) Mantena
102) Mata Verde
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103) Matias Cardoso
104) Mato Verde
105) Maxacalis
106) Medina
107) Mondes Pimentel
108) Minas Novas
109) Mirabela
110) Miravânia
111) Monjolos
112) Montalvânia
113) Monte Azul
114) Monte Formoso
115) Montes Claros
116) Montezuma
117) Morro da Garça
118) Nanuque
119) Ninheira
120) Nova Belém
121) Nova Módica
122) Nova Porteirinha
123) Novo Cruzeiro
124) Novo Oriente de Minas
125) Novorizonte
126) Olhos-d'Agua
127) Ouro Verde de Minas
128) Padre Carvalho
129) Padre Paraíso
130) Pai Pedro
131) Palmópolis
132) Patis
133) Pavão
134) Pedra Azul
135) Pedras de Maria da Cruz
136) Pescador
137) Pintópolis
138) Pirapora
139) Ponto Chique
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140) Ponto dos Volantes
141) Porteirinha
142) Polé
143) Presidente Juscelino
144) Presidente Kubitschek
145) Riachinho
146) Riacho dos Machados
147) Rio do Prado
148) Rio Pardo de Minas
149) Rio Vermelho
150) Rubelita
151) Rubim
152) Salinas
153) Salto da Divisa
154) Santa Cruz de Salinas
155) Santa Fé de Minas
156) Santa Helena de Minas
157) Santa Maria do Salto
158) Santo Antônio do Jacinto
159) Santo Antônio do Retiro
160) Santo Hipólito
161) São Félix de Minas
162) São Francisco
163) São Gonçalo de Rio Preto
164) São João da Lagoa
165) São João da Manteninha
166) São João da Ponte
167) São João das Missões
168) São João do Pacuí
169) São João do Paraíso
170) São José do Divino
171) São Romão
172) Senador Modestino Gonçalves
173) Serra dos Aimorés
174) Serranópolis de Minas
175) Serro
176) Setubinha
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177) Taiobeiras
178) Teófilo Otôni
179) Turmalina
180) Ubaí
181) Umburatiba
182) Urucuia
183) Vargem Grande do Rio Pardo
184) Várzea da Palma
185) Varzelândia
186) Verdelândia
187) Veredinha
188) Virgem da Lapa

Anexo II
(a que se refere o art. 21 da Lei n° de de de 2001)

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDE N E

Quadro Especial de Pessoal
Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica

* - O Quadro Especial de Pessoal foi publicado na edição do "diário do
Legislativo" de 12.10.01.

Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Intermediária
Denominação do	Quanti	Ref.
cargo	 dade CALCULO
Chefe de Divisão	2	12-G
Coordenador	10	12-G

Anexo III
(a que se refere o art. 26 da Lei n° de de de 2001)

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
Tabela de Vencimento - 40 Horas Semanais

a - O Quadro da Tabela de Vencimento foi publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 12.10.01.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Rômolo Aloise - Rogério Correia -

Luiz Fernando Faria - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.439/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório
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Por meio da Mensagem n° 188/2001, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em exame, que dispõe sobre
o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/2001, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a
28, que apresentou. Encaminhado à Comissão de Direitos Humanos
por força de requerimento vazado nos termos do art. 183 do
Regimento Interno, o projeto recebeu parecer pela aprovação com as
Emendas nos 29 a 36, apresentadas por essa Comissão, e com as
Emendas nos 1 a 4,6 a 9, 11 a 16 e 18 a 28, da Comissão de
Constituição e Justiça.

A matéria vem agora a esta Comissão para receber parecer de
mérito, nos termos da alínea "a" do inciso 1 do art. 102 da norma
regimental.

Fundamentação
A proposição que é objeto deste parecer tem como escopo a

instituição de um Código de Etica e Disciplina dos Militares do Estado
de Minas Gerais para substituir o Regulamento Disciplinar da Polícia
Militar, aprovado pelo Decreto n°23.085, de 10/10/83.

O Regulamento entrou para o mundo jurídico num momento em que
o processo de retorno do País à plenitude democrática dava seus
primeiros e ainda vacilantes passos. Por isso, não é de admirar que
tenha incorporado muito do espírito autoritário dominante no Brasil
nos tempos que o precederam.

Por outro lado, durante os quase 20 anos de sua vigência,
aconteceram, na sociedade brasileira, extensas e profundas
transformações, que contribuíram para modificar a expectativa dos
cidadãos no que se refere ao papel da polícia.

Hoje, a demanda por mais segurança alinha-se entre as
reivindicações populares prioritárias. Por isso mesmo, as políticas
públicas referentes ao setor devem merecer atenção privilegiada dos
governantes.

As ações dos órgãos diretamente responsáveis pela manutenção da
segurança dos cidadãos, apesar de todos os esforços dos
profissionais da área, têm sido prejudicadas pela falta de uma
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legislação condizente com a complexidade do mundo
contemporâneo.

Disciplina, respeito ao ser humano e valorização dos policiais não
são objetivos antagônicos, mas sim ideais que se completam na
estruturação de uma polícia cidadã a serviço de cidadãos. Dessas
realidades decorre a importância de um Código de Ética e Disciplina
dos Militares que seja um instrumento a serviço da justiça e da
eficácia, abolindo privilégios, rigores desnecessários, sem descurar do
respeito sadio à hierarquia, à ordem e às prerrogativas inalienáveis do
ser humano.

O Projeto de Lei n° 1.43912001, tal como foi encaminhado pelo
Executivo a esta Casa, contém, sem dúvida, alguns avanços.
Mostrou-se, entretanto, muito tímido em face das reivindicações da
maioria dos integrantes das instituições militares estaduais e aos
clamores da sociedade mineira por mais segurança.

Num primeiro momento, coube à Comissão de Constituição e
Justiça deste Poder aperfeiçoá-lo mediante a apresentação de 28
emendas de indiscutível importância. A Comissão de Direitos
Humanos apresentou sete emendas de mérito inegável.

Esta Comissão entende que a proposição pode ainda ser
aperfeiçoada, com o objetivo de dotar as instituições militares
estaduais de um Código de Ética e Disciplina capaz de aprimorar o
relacionamento entre seus profissionais e entre eles e a comunidade,
obtendo como resultado um organismo policial apto a promover a
segurança no seio da sociedade mineira. Com esse objetivo estamos
apresentando 30 emendas e seis subemendas. Grande parte delas
visa a modernizar e a tornar mais ágeis os procedimentos para
aplicação de sanções e concessão de recompensas. Outras
pretendem delimitar com maior precisão o âmbito de aplicação do
Código. Outras ainda querem aumentar as garantias tanto para quem
tem a difícil missão de comandar, julgar, punir e conceder benefícios,
como para os comandados.

Conclusão
Dadas essas razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.439/2001 no V turno, com as Emendas n os 1 a 28, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça; com as Emendas n os 29 a
36, da Comissão de Direitos Humanos; com as Emendas n os 37 a 66
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e as subemendas que receberam o n o 1 às Emendas n°s 5, 21, 22
26, 27 e 28, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 37
Dê-se ao parágrafo único do art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - ........................................................................
Parágrafo único - não estão sujeitos ao disposto neste Código de

Ética:
- os Coronéis Juizes do Tribunal de Justiça Militar Estadual,

regidos por legislação específica;
II - os militares agregados pelos seguintes motivos:
a) licença para tratar de interesse particular;
b) posse em cargo, emprego ou função pública civil temporários, não

eletivos, da administração direta e indireta;
c) licença para candidatar-se a cargo eletivo.".

EMENDA N° 38
Suprima-se, no inciso XIII do art. 80, a expressão "quando já na

inatividade".
EMENDA N° 39

Suprima-se, no inciso XVI do art. 8°, a expressão " mesmo na
inatividade".

EMENDA N°40
Dê-se ao inciso VIII do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13- ...............................................................
VIII - na condição de testemunha, faltar com a verdade, ou omitir

fatos dos quais tenha conhecimento, assegurado o exercício
constitucional da ampla defesa;".

EMENDA N°41
Exclua-se do art. 25 a expressão "ou do Conselho de Justificação".

EMENDA N°42
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Por ato fundamentado de competência indelegável do

Comandante-Geral, o militar poderá ser colocado em disponibilidade
cautelar, nas seguintes hipóteses:

- quando der causa a grave escândalo que comprometa o decoro
da classe e a honra pessoal;

II - quando acusado de prática de crimes ou atos irregulares que
efetivamente concorram para o desprestígio das IME e da classe dos
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militares.".

EMENDA N°43
Dê-se ao art. 29 a seguinte redação:
"Art. 29 - Prestação de serviço - consiste na atribuição de tarefas ao

militar, fora de sua jornada habitual, correspondente a um turno de
serviço semanal, que não exceda a 8 (oito) horas, de natureza
operacional, não havendo remuneração extra decorrente desta
sanção.".

EMENDA N°44
Substitua-se, no art. 30 e no inciso IV do art. 23, a expressão "30

(trinta) dias" por "dez dias".
EMENDA N°45

Dê-se ao parágrafo único do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30- ........................................................................
Parágrafo único - A aplicação da suspensão obedecerá aos

seguintes parâmetros, conforme o total de pontos apurados:
a) de 21 a 23 pontos, até três dias;
b) de 24 a 25 pontos, até cinco dias;
c) de 26 a 28 pontos, até oito dias;
d) de 29 a 30 pontos, até 10 dez dias.".

EMENDA N°46
Substitua-se, no art. 31, a expressão "20 (vinte) anos" por "dez

anos".
EMENDA N°47

Substitua-se, no ad. 33, a expressão "Processo Sumário de
Audiência (PSA)" por "Processo Administrativo Disciplinar Sumário".

EMENDA N°48
Substitua-se, no "caput" e no § 40 do art. 34, a expressão "PSA" por

"Processo Administrativo Disciplinar Sumário".
EMENDA N°49

Suprima-se o inciso VII do art. 44.
EMENDA N° 50

Dê-se ao parágrafo único do art. 46 a seguinte redação:
"Art. 46 - .........................................................................
Parágrafo único - A autoridade que tiver que ouvir militar ou que lhe

houver aplicado sanção disciplinar solicitará a apresentação do
infrator."

WC



477

EMENDA N° 51
Acrescente-se ao art. 51 o seguinte § 2 0, renumerando-se o

parágrafo único:
"Art.	 51

§ 20 - A dispensa de que trata o inciso II do parágrafo anterior será
formalizada em documento escrito em duas vias, sendo a segunda
entregue ao beneficiário.".

EMENDA N° 52
Dê-se ao art. 61 a seguinte redação:
"Art. 61 - Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso,

com efeito suspensivo, no prazo de dez dias contados a partir do
primeiro dia útil posterior ao recebimento da notificação pelo militar.".

EMENDA N° 53
Acrescente-se ao art. 63 o seguinte § 2 0, renumerando-se o

parágrafo único:
"Art. 63 - .............................................................
§2° - A decisão do Comandante-Geral constitui coisa julgada

administrativa.".
EMENDA N°54

Dê-se ao parágrafo único do art. 63 a seguinte redação:
"Art. 63 - ...........................................................
Parágrafo único - Da decisão da autoridade imediatamente superior

caberá recurso ao Comandante-Geral.".
EMENDA N° 55

Dê-se ao § l' do art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - ......................................................
§ 1° - O oficial do QOPM, do QOAPM, do QOBM ou do QOABM, de

maior posto ou mais antigo, será o Presidente da Comissão de
Processo Administrativo Disciplinar; o militar de menor grau
hierárquico ou mais moderno, o escrivão; o que o preceder, o
interrogante e relator da Comissão.".

EMENDA N° 56
Acrescente-se ao final do item 4 do inciso V do art. 71 a expressão

"devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil".
EMENDA N°57

Acrescente-se ao art. 73 o seguinte § 30:
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"Art. 73-................................................
§ 3° - A qualquer momento, surgindo diferenças significativas na

situação pessoal dos acusados, poderá dar-se a separação dos
processos, aproveitando-se, no que couber, os atos já concluídos.".

EMENDA N°58
Substitua-se, no § 1° do art. 74, a expressão "Diretoria de Pessoal"

por "Diretoria de Recursos Humanos".
EMENDA N° 59

Substitua-se, no § 20 do art. 75, a expressão "Cadete e Sargento"
por "praça".

EMENDA N°60
Acrescente-se ao art. 77 o seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - A modificação da composição da Comissão de

Processo Administrativo Disciplinar só poderá ocorrer quando
indispensável para assegurar o seu normal funcionamento.".

EMENDA N°61
Acrescente-se ao art. 80 os seguintes § 50 e 60:
"Art. 80- ............................................................
§ 50 - O integrante do Conselho de Ética e Disciplina Militares de

Unidade será designado para um período de três meses, permitida
uma recondução.

§ 60 - Após o interstício de um ano contado do término do último
período de designação, o militar poderá ser novamente designado.".

EMENDA N°62
Dê-se ao parágrafo único do art. 84 a seguinte redação:
"Art. 84 - ........................................................................
Parágrafo único - O militar notificado nos termos deste artigo

comparecerá à audiência do Conselho de Ética, sendo-lhe
assegurado pelo Estado o custeio do deslocamento.".

EMENDA N°63
Dê-se ao art. 88 a seguinte redação:
"Art. 88 - A não-interposição de recurso disciplinar no momento

oportuno implicará aceitação da sanção, que se tornará definitiva.".
EMENDA N°64

Substitua-se, no art. 92, a expressão "Comandante-Geral" pela
expressão "Governador do Estado".

EMENDA N° 65
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Dê-se ao art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95 - Aos militares da reserva reconvocados podem ser

imputadas as transgressões disciplinares previstas nesta lei.".
EMENDA N°66

Suprima-se o art. 100, renumerando-se os subseqüentes.
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°5

Dê-se ao inciso IX do art. 12 a seguinte redação:
"Art. 12- .............................................................
IX - utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob

sua responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais.".
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°21

Substitua-se, no inciso II do art. 2 0, a expressão "militares inativos"
pela expressão "militares reconvocados da reserva remunerada".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°22
Dê-se ao inciso VII do art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23- ...............................................................
VII - perda do posto, da patente ouda graduação.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°26
Substitua-se a expressão "Conselho de Disciplina" pela expressão

"Processo Administrativo Disciplinar" no Título VII e nos arts. 1°, 34, §
40 65, "caput" e parágrafo único, 67, III, 71 e 89.

SUBEMENDA N0 1 A EMENDA N°27
Substitua-se a expressão "Conselho de Disciplina" pela expressão

"Comissão de Processo Administrativo Disciplinar" nos ads. 25, 35,
64, 66, 67, 68, 69, § 20 , 70, § 1°, 75 e 77.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 28
Substitua-se o termo "Conselho" pelo termo "Comissão" no art. 72,

nos § 1°, 2°, 3° e 4° do art. 67, no § 1° do art. 69, nos incisos IX e XI
do art. 69, nos incisos IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII e XIX
do art. 71, no item 1 do inciso V, no item 4 do inciso VI, no item 4 do
inciso V e no item 5 do inciso VI do art. 71.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Cabo

Morais, relator parcial - Sebastião Navarro Vieira - Cristiano Canêdo -
Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.526/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, a proposição em pauta

determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores de
Veículos nos currículos do ensino médio.

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade do projeto.

Em seguida foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua
aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
em obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece a inclusão da disciplina

Formação de Condutores de Veículos no currículo dos
estabelecimentos públicos de ensino médio.

O projeto foi analisado, inicialmente, pela Comissão de Constituição
e Justiça, que não encontrou óbice de ordem jurídico-constitucional
que o inviabilize, considerando que a providência legislativa por ele
pretendida é uma manifestação da competência legislativa estadual
em caráter complementar às normas estatuídas pela União.

Posteriormente, a proposição foi amplamente examinada pela
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que,
analisando todas as vertentes da legislação pertinente, concluiu que
há de se ter cautela quanto à imposição de conteúdos curriculares por
meio de normas legais, tanto por coerência com as idéias expressas
na Lei de Diretrizes e Bases, quanto pela dificuldade de cumprimento
da carga horária. Desse modo, ofereceu duas emendas para adequar
o projeto em tela às orientações da política educacional estabelecida
pela legislação federal vigente, que não se compatibilizaria com a
criação de uma disciplina do teor pretendido na grade curricular.
Considerou razoável, contudo, a inclusão do tema no conjunto das
diversas disciplinas que compõem o currículo.

O projeto em análise, aperfeiçoado com as Emendas n os 1 e 2, não
provoca nenhum impacto no orçamento do Estado, não ensejando
novas despesas para os cofres públicos. Serão aproveitados os
professores estaduais dos estabelecimentos de ensino público, que
divulgarão conteúdos e atividades relativos à cidadania e ao papel do
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cidadão no trânsito.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.52612001, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rogério

Correia - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.61312001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame
dispõe sobre prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas
Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/8/2001, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos
Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão
de Constituição e Justiça opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora a proposição a esta
Comissão, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A prevenção de sinistros em edificações que levem a incêndio ou

ocorrência de pânico entre os envolvidos é medida necessária e
positiva no contexto da segurança pública da população do Estado.
Com efeito, não são incomuns os casos de acidentes em edifícios,
causados por falhas na construção ou nos equipamentos de
segurança dos mesmos.

A instituição das medidas preconizadas pelo Chefe do Poder
Executivo Estadual reveste-se, portanto, da mais alta importância.
Fornecendo ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado os instrumentos
legais para agir preventivamente na fiscalização das normas e dos
equipamentos de segurança contra incêndio e pânico, a norma legal
que se quer instituir contribuirá para a garantia da integridade física da
população residente e usuária dos edifícios construídos em Minas
Gerais.

0 substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e Justiça
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aprimora tecnicamente a matéria. Consideramos importante propor,
não obstante, duas modificações nessa emenda substitutiva.

A primeira incide sobre o art. 40 do substitutivo. Preocupa-nos tornar
facultativo o cadastramento, no Corpo de Bombeiros Militar, das
pessoas físicas ou jurídicas envolvidas com a prevenção contra
incêndio e pânico. Entendemos, pelo contrário, que a intenção original
do autor da proposição deve ser respeitada, estabelecendo-se a
obrigatoriedade do referido cadastramento, como forma de garantir a
efetiva fiscalização das atividades dos agentes econômicos
envolvidos. Ainda que estejamos circunscritos à análise do mérito da
proposição, cumpre-nos, não obstante, observar que, a nosso ver, o
direito constitucional ao livre exercício de qualquer atividade
econômica não impede a instituição de mecanismos reguladores,
comuns nos casos em que essa atividade envolva a integridade física
das pessoas, como é o caso em tela.

Quanto à segunda modificação, cabe-nos tão-somente esclarecer
que foi extinta, em passado recente, a unidade financeira conhecida
como UFIR, razão pela qual ela não pode, naturalmente, ser utilizada
em textos legais.

Conclusão
Somos, pelo exposto, favoráveis à aprovação do Projeto de Lei n°

1.613/2001 na forma do Substitutivo n° 1, de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça, com as emendas seguintes.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 40 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 4° - As pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela

comercialização, pela instalação, pela manutenção e pela
conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico
utilizados em edificação de uso coletivo deverão cadastrar-se no
Corpo de Bombeiros Militar, para o exercício dessas atividades.

Parágrafo único - O cadastro atenderá a especificações técnicas
definidas pelo Corpo de Bombeiros Militar.".

EMENDA N°2
Dê-se ao § 20 do art. 30 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 30 -	 ...............................................
§ 2° - Persistindo a conduta infracional, decorridos sessenta dias da

formalização da advertência escrita, será aplicada multa de R$100,00
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(cem reais) a R$3.000,00 (três mil reais), valores que serão
corrigidos monetariamente de acordo com índice oficial.".

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Durval Angelo

- Luiz Tadeu Leite.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°819/2000

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
análise dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra e dá outras providências.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 6, 7 e 8 e as
Subemendas n os 1 e 2 à Emenda n° 8, foi a proposição distribuída,
para votação em 20 turno, às Comissões de Direitos Humanos e de
Administração Pública, para, nos termos do § 2 0 do art. 188 do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Há muito se superou, no País, a noção ilusória de que o povo

brasileiro, diferentemente de diversas outras sociedades marcadas
por conflitos raciais, pode usufruir de um estado de harmonia entre as
culturas que o formam. Pelo contrário, a investigação sociológica e
antropológica e a própria realidade têm demonstrado que o Brasil é
um País fortemente caracterizado pela discriminação em razão de
ocorrências como a cor da pele, a etnia e a raça. Pessoas cujas
características fenotipicas diferem do padrão socialmente dominante
sofrem constantemente o peso do preconceito e do tratamento
desigual nas diversas relações que definem a coexistência entre os
brasileiros.

A implementação de políticas públicas que garantam a erradicação
do racismo e a inclusão socioeconômica das comunidades negras
constitui, portanto, tarefa primordial do Estado. Cabe aos Governos,
nos seus diversos níveis, criar mecanismos que fortaleçam a cultura
de igualdade, perante a lei e no exercício das oportunidades de
crescimento pessoal, das diferentes culturas, etnias e raças que
contribuíram para a formação do povo brasileiro.

O Poder Executivo Estadual, pelo seu papel constitucional de gestor
das políticas públicas que estão na esfera de competência do Estado
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membro, é agente fundamental nesse processo. A criação e o
fortalecimento de meios de promoção da igualdade formal e de
oportunidades sociais, sem distinções de ordem racial ou étnica, são
formas eficazes de se alcançar um genuíno estado de harmonia entre
os grupos e culturas.

Nesse contexto, a dinamização do papel do Conselho de
Participação e Integração da Comunidade Negra, proposta pelo
projeto em exame, constitui medida altamente positiva. A atuação do
Conselho dota o Poder Executivo Estadual de instância legítima e
amplamente representativa, que poderá propor, desenvolver e
fiscalizar programas e projetos voltados para a valorização da
comunidade negra. A proposição em exame merece, portanto, o
nosso aplauso.

Houvemos por bem, na análise da matéria, apor ao projeto original,
já positivamente modificado durante a discussão e votação em 1°
turno, a emenda apresentada a seguir. Ela visa a manter a situação
atual da composição do Conselho, que tem atuado, desde a edição do
Decreto n° 28.071, de 12/5/88, com um número de membros que
permite a descentralização regional das atividades desenvolvidas e a
eficaz divisão de trabalho entre os participantes.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 819/2000, em 20 turno, na forma do vencido no 1° turno e com a
Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao "caput" do art. 30 , ao "caput' do inciso 1 e às suas alíneas

"b" e "n" e ao "caput" do inciso II e à sua alínea "a" a seguinte redação:
"Art. 3° - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento

da Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, será composto paritariamente por representantes da
sociedade civil e do poder público, nomeados pelo Governador do
Estado, sendo:

- dezesseis representantes da administração pública estadual,
sendo:

b) dois representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da
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Assistência Social, da Criança e Adolescente;

n) dois representantes do Conselho Estadual dos Direitos Humanos.
II - dezesseis representantes da sociedade civil organizada, com

representação que contemple as diversas regiões do Estado, sendo:
a) cinco representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;".
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Luiz Tadeu Leite, relator - Elbe

Brandão - Durval Angelo.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N°819/2000

Dispõe sobre o Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra, define políticas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho de Participação e Integração da Comunidade

Negra, criado pelo Decreto n°28.071, de 12 de maio de 1988, passa a
denominar-se Conselho de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Minas Gerais.

Art. 20 - Compete ao Conselho de Participação e Integração da
Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão deliberativo e controlador
das políticas que visem à defesa dos interesses da comunidade
negra:

- formular programas e projetos voltados para o combate ao
racismo e a erradicação da discriminação racial;

II - promover a inserção da população negra na vida
socioeconômica, política e cultural do Estado de Minas Gerais;

III - desenvolver estudos, pesquisas e debates relativos aos
problemas sociais vividos pela comunidade negra;

IV - manter ouvidoria que receba denúncias e informações de atos
discriminatórios, fiscalize e adote as providências necessárias à
apuração dos fatos e à aplicação das sanções cabíveis pelos órgãos
competentes;

V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre órgãos governamentais e organizações não governamentais
representativos da comunidade negra;

VI - incentivar a criação de conselhos municipais e regionais da

rs



486
comunidade negra;

VII - propor critérios para o repasse de recursos para os conselhos
regionais, municipais, entidades e organizações representativas da
comunidade negra, bem como fiscalizar e acompanhar a gestão dos
recursos e a execução dos programas;

VIII - elaborar seu regimento interno;
IX - elaborar sua proposta orçamentária;
X - prestar serviços de orientação e assessoramento aos conselhos

já criados com vistas à integração do movimento negro, quando
solicitado;

XI - apoiar a realização de intercâmbio com instituições ligadas à
promoção da cultura negra;

XII - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Governador do Estado.

Art. 30 - O Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da
Comunidade Negra de Minas Gerais, órgão subordinado à Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, será composto paritariamente por representantes da
sociedade civil e pelo poder público, constituído por:

- quatorze representantes da administração pública estadual,
sendo:

a) um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral;

b) um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e Adolescente;

c) um representante da Secretaria de Estado da Saúde;
d) um representante da Secretaria de Estado da Educação;
e) um representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
f) um representante da Secretaria de Estado da Cultura;
g) um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e

Comunicação Social;
h) um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de

Direitos Humanos;
i) um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
j) um representante da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;
k) um representante do Ministério Público Estadual;
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1) o Ouvidor de Polícia do Estado;
m) um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -

PMMG -;
n) um representante do Conselho Estadual dos Direitos Humanos;
II - quatorze representantes da sociedade civil organizada, com

representação que contemple as diversas regiões do Estado, sendo:
a) três representantes de movimentos organizados da comunidade

negra;
b) três representantes de entidades religiosas afro-brasileiras;
c) dois representante de associações comunitárias;
d) um representante do movimento sindical;
e) dois representantes do movimento de mulheres negras;
f) dois representante de entidades culturais afro-brasileiras;
g) um representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB,
§ P - Os representantes da administração pública serão indicados

pelo Governador do Estado, entre os servidores com poder de decisão
no âmbito de cada Secretaria, órgão ou entidade.

§ 20 - Os representantes da Assembléia Legislativa, do Ministério
Público e do Conselho de Direitos Humanos serão, respectivamente,
indicados pelo Presidente da Assembléia, pelo Procurador-Geral do
Estado e pelo Presidente do Conselho de Direitos Humanos.

§ 30 - As entidades não governamentais, em funcionamento há pelo
menos dois anos, reunir-se-ão em assembléias setoriais para
indicação de seus representantes.

§ 40 - Os conselheiros serão indicados para mandato de dois anos,
readmitindo-se uma única recondução.

§ 50 - O exercício da função de conselheiro ou de conselheira é
considerado de interesse público relevante e não será remunerado.

§ 60 - Para cada conselheiro ou conselheira titular será escolhido,
simultaneamente, um suplente ou uma suplente, observados o mesmo
procedimento e as mesmas exigências.

Art. 40 - A posse da primeira diretoria do Conselho Estadual de
Participação e Integração da Comunidade Negra do Estado de Minas
Gerais se dará na presença do Governador do Estado ou de um
representante por ele indicado.

Art. 50 - Os recursos financeiros para implantação e manutenção do
Conselho de Participação e Integração da Comunidade Negra serão
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previstos na lei de orçamento anual do Estado, em rubrica própria.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 70- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.039/2000
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe

institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
de Fogos de Artifício e dá outras providências.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição volta a esta
Comissão de Mérito para receber o parecer para o 2 0 turno. A redação
do vencido, anexa, é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela não somente institui um pólo de

desenvolvimento do setor de fogos de artifícios no Estado, como
também cria condições ideais para que empresários do ramo ali
instalem suas empresas, ou aumentem as instalações já existentes,
pois a concessão de incentivos fiscais, de financiamentos e os
investimentos em tecnologia despertará o interesse de todos.

Essas ações trariam reflexos imediatos para a economia daquela
região do pólo oeste, uma vez que não só aumentaria o número de
empresas do ramo, como também aumentaria a produção das já
instaladas ali. Também a economia do Estado seria beneficiada com a
criação de postos de trabalho e o aumento na arrecadação.

Todas essas ações são de grande relevância, pois combaterão, em
curto prazo, a estagnação econômica e o desemprego e, em médio
prazo, trarão o desenvolvimento tecnológico, condição indispensável
para a sobrevivência de nossas empresas ante a constante e injusta
concorrência com as empresas estrangeiras, que vêm a cada ano
ocupando um espaço maior no nosso mercado.

Levada a votação no 1° turno, a proposição foi aprovada na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

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

1.03912000, no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria Olívia, Presidente - Pastor George, relator - Fábio Avelar.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.039/2000

Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e Comércio
de Fogos de Artifício e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. 1° - Fica instituído o Pólo de Desenvolvimento do Setor da

Indústria e Comércio de Fogos de Artifícios na Região Oeste do
Estado.

Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento previsto no
"caput" deste artigo os Municípios de Araújos, Arcos, Itapecerica,
Japaraiba, Lagoa da Prata, Moema, Pedra do lndaiá, Santo Antônio
do Monte e São Sebastião do Oeste.

Art. 20 - As empresas industriais e comerciais situadas nos
municípios integrantes do pólo, desde que venham a expandir suas
atividades, ou as novas indústrias e empresas que venham a se
instalar na região do pólo oeste receberão incentivos e benefícios
fiscais destinados a estimular o desenvolvimento econômico e social
da região, na forma prevista nesta lei.

Art. 30 - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
integrantes do pólo de desenvolvimento de que trata esta lei:

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

II - prestação de serviços e execução de obras de infra-estrutura,
pelos diversos órgãos da administração pública estadual, direta ou
indireta, com a execução dos projetos referidos no inciso anterior;

III - linhas de crédito a serem disponibilizados pelo Estado em
condições especiais para financiamento de ações, projetos e
iniciativas relacionadas com a produção de fogos de artifício.

Art. 40 - Constituem benefícios fiscais às empresas integrantes do
pólo de desenvolvimento de que trata esta lei

- redução da carga tributária do ICMS para até 12% (doze por
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cento) nas operações internas destinadas à aquisição de máquinas
e equipamentos utilizados nas fases de produção e industrialização
dos produtos de fogos de artifício, observados os prazos, as formas e
as condições estabelecidos em regulamento;

II - concessão de um período de carência de dois anos contados do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas participantes do pólo de que trata esta lei, após o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, devendo, a empresa, a partir do terceiro
ano, recolher o imposto nos prazos e condições normais;

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

Art. 50 - Os municípios referidos no parágrafo único do art. 10

poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais a empresas que implantarem projetos industriais em seus
respectivos territórios.

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

Art. 70 - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relacionados com o programa
instituído por esta lei, inclusive os referentes ao número de empresas
atendidas e ao montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 80 - As empresas beneficiadas com a concessão de incentivos e
benefícios fiscais previstos nesta lei obrigam-se a remeter anualmente
ao Governo do Estado e à Assembléia Legislativa seu balanço geral.

Art. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

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

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.450/2001

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório
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O projeto de lei em tela, de autoria da Deputada Maria José

Haueisen, tem como objetivo tornar obrigatória a impressão do nome
do responsável cível e criminal em formulário emitido por fornecedor
de produto ou serviço no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/3/2001, foi a proposição
aprovada no 1° turno na sua forma original.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 189 do Regimento Interno,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 20
turno.

Fundamentação
O projeto em análise tem o propósito de facilitar a aplicação, na

plenitude, dos diversos dispositivos do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, especialmente os seus arts. 40, 60 e 28. Um dos
grandes avanços dessa norma diz respeito à possibilidade da
desconsideração da personalidade jurídica (art. 28) nos casos por ela
listados. Tal medida, entretanto, não tem sido aplicada de forma
rotineira em face da dificuldade de ser identificada a pessoa
responsável pelo estabelecimento comercial.

Sob o ponto de vista da melhoria das relações entre os
consumidores e os fornecedores, não há dúvida de que o projeto em
estudo traz benefícios, já que procura resgatar a confiança entre os
contratantes, pouco comum quando a empresa não mostra
claramente quem são seus responsáveis, ou seja, quando se trata das
chamadas sociedades administradas de forma oculta.

Também em relação a outros aspectos, o projeto apresenta
avanços. Em caso de prática de ilícito por parte da empresa
fornecedora, é evidente que o trabalho de identificação dos
responsáveis ficará facilitado. Por outro lado, a fiscalização e a
aplicação da legislação tributária serão beneficiadas com a medida
apresentada na proposição em epígrafe.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Lei no. 1.450/2001 na sua forma original.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Dinis

Pinheiro.
PARECER SOBRE A EMENDA N O 1, APRESENTADA EM

rs



492
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI N°316/99

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Durval Angelo, tem
como objetivo dispor sobre instalações sanitárias de uso gratuito em
estações e terminais rodoviários no Estado de Minas Gerais.

Durante a fase de discussão da matéria, ainda em 1° turno, foi
apresentada a Emenda n° 1, subscrita pelo Deputado Márcio
Kangussu. Assim sendo, para atender ao que dispõe o § 2 1 do art.
188 do Regimento Interno, retorna o projeto a esta Comissão para
receber parecer.

Fundamentação
A emenda em apreço visa a suprimir o art. 20 da proposição, que

prevê a afixação do texto da norma oriunda do projeto em tela nos
locais freqüentados pelos beneficiários dela. Explica o subscritor da
emenda que tal providência é desnecessária já que o projeto prevê a
fiscalização do cumprimento da medida por parte do órgão
competente.

Embora julguemos possível um entendimento contrário, conforme
expressado pelo Deputado que a subscreveu, a emenda não merece
acolhida. A afixação do texto legal nos locais indicados no projeto
significa maior transparência nas relações entre o prestador de serviço
e o usuário das instalações sanitárias. E uma publicidade necessária
em face da ineficiência dos órgãos de fiscalização e do
desconhecimento das pessoas sobre seus direitos assegurados em
lei.

Quanto aos supostos ônus que essa afixação acarretará aos
proprietários dos estabelecimentos, entendemos que são
insignificantes, pois os custos de uma única cópia da lei, que
certamente terá uma página, não ultrapassam R$0,10.

Conclusão
Com tais fundamentos, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1 ao

Projeto de Lei n°316/99.
Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente e relatora - Agostinho Patrús -

Dinis Pinheiro.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 10/10/2001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. José Cordeiro Nunes Mourão, ocorrido em 8/10/2001, em Serro. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Roberto Campos, ocorrido em 9/10/2001, no Rio de Janeiro. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Benedita Conceição dos Santos, ocorrido em 4/10/2001, em Borda da
Mata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Heli Leroy, ocorrido em 8/10/2001, em Pedro Leopoldo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra.
Arminda Andrade Ferreira, ocorrido em 8110/2001, em Dores de
Guanhães. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sindicato do Produtor Rural de Caratinga

pela realização da Feira do Cafeicultor e do Produtor Rural de
Caratinga (Requerimento n°2.516/2001, do Deputado João Batista de
Oliveira);

de congratulações com os Srs. Alvimar Luiz de Miranda, Prefeito
Municipal de Gouveia, e Everton Giovani dos Santos, Inspetor
Agropecuário da EMATER, pela realização da Festa Agropecuária do
Cavalo de Gouveia (Requerimento n° 2.525/2001, do Deputado João
Batista de Oliveira);

de congratulações com o Sr. Wilson José da Rocha, Chefe do
escritório local da EMATER de Serra do Salitre, pela realização da 5
Festa Regional do Café (Requerimento n° 2.530/2001, do Deputado
João Batista de Oliveira);

de apoio à proposta de emenda à Medida Provisória n° 2.156-4,
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apresentada pelo Senador José Alencar (Requerimento n°
2.576/2001 do Deputado Antônio Carlos Andrada);

de pesar pelo falecimento do Vereador Sebastião Lair Paixão
ocorrido em 17/9/2001, em Araçuaí (Requerimento n°2.586/2001, do
Deputado Dimas Rodrigues);

de congratulações com a Associação dos Vereadores dos Três
Vales - Jequitinhonha, Mucuri e São Marcos pela realização do VI
Encontro de Vereadores dos Três Vales (Requerimento n° 2.587/2001,
do Deputado Dimas Rodrigues);

de congratulações com a comunidade do Município de Caxambu
pelas comemorações do centenário de emancipação político-
administrativa desse município (Requerimento n° 2.588/2001, da
Deputada Maria Olívia);

de repúdio a qualquer ação militar norte-americana de retaliação aos
ataques terroristas ocorridos em 11/9/2001, nos Estados Unidos
(Requerimento n° 2.617/2001, do Deputado Edson Rezende).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2001

ATAS

ATA DA 293 8 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11110/2001
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Álvaro Antônio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 8 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 7112001 - Projeto de Lei Complementar n° 45/2001 -
Projeto de Lei n° 1.82612001 - Requerimentos n os 2.686 a 2.702/2001
- Requerimentos da Comissão Especial do BDMG e dos Deputados
Pastor George e outros(2) e Eduardo Hermeto e outros -
Comunicações: Comunicações da Comissão Especial da Lei Robin
Hood, das Comissões de Transporte, de Direitos Humanos, de Defesa
do Consumidor e de Turismo e dos Deputados Bilac Pinto, Dalmo
Ribeiro Silva, Ivair Nogueira, Sávio Souza Cruz, Anderson Adauto,
Eduardo Brandão, Agostinho Patrús e Adelino de Carvalho - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Amilcar
Martins, José Milton, Miguel Martini e Ermano Batista - 2 8 Parte
(Ordem do Dia): 1 8 Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Eduardo Hermeto e
outros e Pastor George e outros(2); deferimento - Requerimento do
Deputado Márcio Cunha; deferimento; discurso do Deputado Márcio
Cunha - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Bilac Pinto - Cabo Morais; Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Ivair Nogueira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Braga -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves
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- Márcio Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alvaro Antônio, 3°-Secretário, nas funções de 2°-

Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Aulton Vilela, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Dirceu do Nascimento, Reitor da Universidade Federal de
Ouro Preto, justificando sua ausência à reunião da Comissão Especial
do Ensino Superior em 20/912001. (- A Comissão Especial do Ensino
Superior.)

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário do Planejamento,
em atenção ao Ofício n° 1.816/2001/SGM, encaminhando informações
para subsidiar o exame do Projeto de Lei n° 1.42212001. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.422/2001.)

Do Sr. Marcus Nagib Gadben, Prefeito Municipal de Caxambu, em
atenção ao Requerimento n° 2.456/2001, da Comissão de Direitos
Humanos, encaminhando esclarecimentos sobre processo de
indenização devida ao Sr. João Batista de Andrade Gomes.

Do Sr. Marcos Antônio Alvim, Prefeito Municipal de Araguari,
justificando sua ausência à reunião da Comissão Especial da Lei
Robin Hood em 3110/2001. (- A Comissão Especial da Lei Robin
Hood.)

Do Cel. PM Jaime Pimentel de Souza, Subchefe do Estado-Maior da
PMMG, em resposta ao Requerimento n° 2.252/2001, da Comissão de
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Direitos Humanos, esclarecendo que a denúncia encaminhada foi
apurada mediante processo administrativo, quando foi verificada a
improcedência das reclamações. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. José Carlos Goulart de Siqueira, Diretor da Escola Federal de
Engenharia de Itajubá, em atenção ao Requerimento n° 2.523/2001,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, agradecendo voto de
congratulações desta Casa com essa Escola pelo transcurso dos seus
88 anos de fundação.

Do Sr. Francelino Caetano Rocha, Chefe de Gabinete do Diretor
Geral do DER - MG, em atenção ao Requerimento n°2.535/2001, da
Comissão de Transporte, informando que o pedido contido nesse
requerimento foi incluído em futuros programas de obras na malha
rodoviária.

Do Sr. Fernando Henrique da Fonseca, Diretor-Presidente da
Celulose Nipo-Brasileira, informando de sua posse no referido cargo.

Da Agropecuária Minas Rancho Ltda., encaminhando cópias de
notas fiscais de venda feita aos supermercados e notas fiscais
referentes à aquisição de leite dos produtores no mês de agosto de
2001. (- A CPI do Preço do Leite.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 71/2001
Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica acrescido ao Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo:
'Art. .... - Ao empregado da MGS- Minas Gerais Administração e

Serviços S.A., detentor de emprego público por prazo indeterminado,
que esteja em pleno exercício de suas funções há mais de três anos
consecutivos, são assegurados os direitos, as vantagens e as
concessões inerentes ao exercício de cargo efetivo, excluída a
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estabilidade, salvo aquela adquirida nos termos do art. 41 da
Constituição Federal e do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da mesma Constituição.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 9 outubro de 2001.
Dimas Rodrigues - Alberto Bejani - Glycon Terra Pinto - Alvaro

Antônio - Sebastião Navarro Vieira - Dalmo Ribeiro Silva - João
Batista de Oliveira - Kemil Kumaira - Chico Rafael - Eduardo Hermeto
- Marcelo Gonçalves - Luiz Menezes - Ambrósio Pinto - Rêmolo Aloise
- João Pinto Ribeiro - Aílton Vilela - Cristiano Canêdo - Geraldo
Rezende - Agostinho Patrús - Carlos Pimenta - Arlen Santiago - Luiz
Fernando Faria - Márcio Kangussu - Jorge Eduardo de Oliveira -
Pinduca Ferreira - Rogério Correia.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição ora apresentada
tem por objetivo fazer justiça aos empregados da empresa pública
MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A. que prestam
serviços à administração pública estadual, que estão há vários anos
prestando serviços sem reconhecimento legal de sua forma de
contratação.

A MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A., empresa
pública estadual criada nos termos dos arts. 125 a 128 da Lei n°
11.406, de 1994, tem a finalidade de prestar serviços de limpeza,
conservação, vigilância e apoio administrativo aos órgãos da
administração direta e indireta do Estado.

Apesar de ter sido transformada em empresa pública somente em
janeiro de 1994, por força da legislação citada, sua criação remonta a
década de 60, quando ainda denominava-se Companhia Federal de
Processamento de Dados. Na década de 80, sob a forma empresa de
economia mista, seu controlador majoritário foi o antigo Banco de
Crédito Real, situação que perdurou até 1992, quando a maioria do
Capital foi adquirido pela MGI- Minas Gerais Participações.

Com o advento da Lei n° 11.406, de 1994, o Estado de Minas Gerais
adquiriu a totalidade do capital da empresa , com 99% do total das
ações em nome do tesouro estadual e 1% em nome da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais.

Com efeito, temos que seu corpo de empregados, hoje em torno de
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6000 trabalhadores, em sua maioria, em face das funções
exercidas, é constituído de pessoas de baixa escolaridade, que foram
contratados por meio da CLT para prestar serviços que são
imprescindíveis ao funcionamento dos órgãos públicos estaduais.

Em face da peculiaridade e das características próprias dessa
espécie básica de prestação de serviços, que na maioria das vezes, é
terceirizada no Estado , a contratação desses empregados se dava
por meio de processo admissional simples, mediante análise do
currículo e verificação do perfil do candidato em face da vaga
oferecida.

Tal situação já não perdura desde setembro de 1999, quando a
MGS celebrou acordo judicial com Ministério Público do Trabalho,
comprometendo-se a contratar pessoal somente por meio de seleção
pública-concurso, ainda que realizada de modo simplificado.

Ocorre, que, no mesmo acordo, a empresa se compromete a
submeter os atuais 6000 empregados ao referido concurso, e em caso
de não-aprovação, deverá desligá-los do quadro da empresa.

O concurso a que serão submetidos os atuais empregados, em sua
maioria pessoal simples e de baixíssima escolaridade, será injusto e
cruel, na mesma forma como ocorre com os designados da área da
educação, problema que esta Casa está propondo solucionar por
meio da Proposta de Emenda à Constituição n° 63/2001.

A questão aqui relatada é semelhante à dos profissionais da área da
educação, pois são empregados que há muitos anos prestam serviços
ao Estado e que agora são submetidos ao processo de concurso
público. Devido ao desemprego que assola os profissionais de mais
alta escolaridade no País, os atuais empregados não terão nenhuma
chance no certame, condenando-se ao desemprego justamente as
pessoas que mais necessitam de amparo.

Não somos contra o concurso, pois é por esse meio que devem ser
contratados os novos empregados da empresa pública MOS, o que
pretendemos, com esta proposição, é somente fazer justiça àqueles
que já prestam há muito tempo seus serviços ao Estado, de forma
digna e como único meio de sobrevivência.

Diante do exposto, conto com o parecer favorável dos nobres pares
à aprovação desta proposição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
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termos do art. 201, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°45/2001
Institui a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, dispõe sobre

sua organização e funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do Triângulo

Mineiro
Art. 1° - Fica instituída a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro,

integrada pelos Municípios de Uberlândia, Araguari, Prata,
Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e Indianápolis.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro também passarão a integrá-la.

Art. 2° - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
metropolitana do Triângulo Mineiro abrangerão serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

- no transporte intermunicipal, os serviços que, através de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos
usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para

a garantia de sua preservação e de seu uso, tendo em vista as
necessidades metropolitanas;

IV - criação de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliação do potencial produtivo de cada município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
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b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro
com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, notadamente, para
assegurar a melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a
ampliação da malha rodoferroviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais
interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro

Art. 40 - A gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro
compete:

- à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e
de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.
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Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Triângulo Mineiro -

FUNTRI
Art. 50 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

do Triângulo Mineiro - FUNTRI -, destinado a apoiar os municípios da
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 60 - São recursos do FUNTRI:
- as dotações orçamentárias;

II - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem
destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 70 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNTRI

exclusivamente as Prefeituras e órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro e dos municípios do Colar Metropolitano.

Art. 80 - O FUNTRI, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

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

Art. 90 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNTRI:

- a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
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cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 10 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNTRI será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNTRI
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, ou outra que vier a substituí-Ia, bem como às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - Aplicam-se ao FUNTRI, no que couber, as normas da Lei
Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 13 - As despesas do FUNTRI correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo Mineiro

Art. 14 - A Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo
Mineiro, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
do Triângulo Mineiro, compete:

- exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem
necessárias à sua correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, com as respectivas
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor
Metropolitano e em seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
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financiamento, destinados à implementação de projetos indicados
no Plano Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum metropolitanos;
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
Xl - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Triângulo
Mineiro.

Ad. 15 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro será
composta de:

- Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro;

II - Vereadores das Câmaras Municipais dos municípios que
compõem a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, na proporção
de dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou fração,
respeitado o limite máximo de Vereadores por município;

III - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste.

§ 1° - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de
impedimento.

§ 20 - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - A participação na Assembléia Metropolitana não será
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remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 16 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia
Metropolitana do Triângulo Mineiro;

II - buscar opções de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro.

Art. 17 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

- representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 18 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro

regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro, de acordo com o seu Regimento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 19 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro atingidos pelo processo de metropolitanização
constituirão o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 20 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro, assegurada a
participação do município diretamente envolvido no processo de
decisão.
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Capítulo III

Das Disposições Gerais
Ar!. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do

Triângulo Mineiro as regras contidas no Capítulo 1 - Disposições
Gerais, arts. 1° a 6°, da Lei Complementar n°26, de 14 de janeiro de
1993.

Ar!. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de outubro de 2001.
Geraldo Rezende
Justificação: A criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro

é antigo anseio da comunidade local. Sua concretização responde a
uma necessidade imposta pelo próprio desenvolvimento e progresso
das cidades que integrarão a citada região. Com base no ar!. 44 da
Constituição Estadual, que nos orienta quanto aos procedimentos e
parâmetros necessários à criação de região metropolitana, e na
legislação complementar reguladora das funções públicas de
interesse comum, surge esta proposta, que se nos apresenta
completamente viável e oportuna.

A Região Metropolitana do Triângulo Mineiro é sinônimo de
integração e de busca do desenvolvimento conjunto e programado,
através da aproximação efetiva dos Municípios de Uberlândia,
Araguari, Prata, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e Indianápolis,
que, juntos, abrigam uma população de aproximadamente 700 mil
habitantes. Em razão da proximidade física desses centros urbanos,
aumenta consideravelmente o intercâmbio municipal de pessoas,
serviços e mercadorias, situação esta que demonstra claramente a
necessidade de regulamentação da interdependência já existente.

Uberlândia é, hoje, um dos maiores entrepostos comerciais da
América Latina e abriga, em seus limites municipais, inúmeras
empresas de renome internacional, que contribuem sensivelmente
para a geração de emprego e renda em nível regional. A mão-de-obra
absorvida pela economia uberlandense vem, indiscutivelmente, de
diversas outras cidades e cria o movimento típico dos grandes centros
urbanos, com percursos mais longos para deslocamentos e moradias.

Inúmeras rodovias servem à região e carecem de assistência mais
ampla e freqüente, assim como numerosos problemas e necessidades
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começam a cobrar dos poderes públicos decisões mais ágeis e
com raio de influência amplificado, de maneira a influenciar e alterar
comunidades urbanas e rurais, que passam a exigir soluções de
caráter regional.

Em face do exposto, a nosso ver, a ação com plenas condições de
amenizar os problemas emergentes é a criação da Região
Metropolitana do Triângulo Mineiro, que passa a contar com
discussões e soluções mais amplas, com a participação direta de
componentes dos poderes públicos regionais, que bem sabem e
vivenciam os entraves e dificuldades da ausência de sistematização e
planejamento do acelerado desenvolvimento dos municípios que
compõem a região metropolitana proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.826/2001
Institui mecanismos de incentivo ao acesso de setores etnorraciais

historicamente discriminados em estabelecimentos de ensino público
estadual de ensino superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei institui mecanismos de incentivo ao acesso de

setores	etnorraciais	historicamente	discriminados	em
estabelecimentos de ensino público estadual de ensino superior.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se:
como setor etnorracial historicamente discriminado:

a) os estudantes afro-brasileiros classificados pelo IBGE nas
categorias de negros e pardos;

b) os estudantes índios, assim entendidos os indivíduos de
ascendência pré-colombiana, de acordo com a Lei Federal n° 6.001,
de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio);

II - como estabelecimentos de ensino público estadual de ensino
superior as seguintes universidades: a Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG - e a Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

Art. 20 - Os mecanismos de incentivo ao acesso e à permanência
instituídos por esta lei são os seguintes:

- cota mínima de vagas nos estabelecimentos de ensino público
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estadual de ensino superior;

II - elaboração e manutenção de banco de dados referente aos
setores etnorraciais historicamente discriminados.

Art. 30 - A cota mínima de vagas nos estabelecimentos de ensino
público estadual de ensino superior fica estipulada em 20% (vinte por
cento) do total de vagas existentes em cada período ou ano letivo.

§ 1° - Será beneficiado pelas vagas reservadas, a título de cota
mínima, o candidato que tenha preenchido os requisitos legais para
admissão nos estabelecimentos de ensino público estadual de ensino
superior.

§ 2° - Para fins do parágrafo anterior, serão consideradas as vagas
efetivamente existentes em cada ano ou período letivo inicial nos
cursos de nível superior oferecidos por estabelecimentos de ensino
público estadual.

§ 30 - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
mínima dar-se-á em lista de classificação autônoma.
§ 40 - Os candidatos componentes de setores etnorraciais

historicamente discriminados não selecionados no número de vagas
reservadas a título de cota mínima serão agregados à lista de
classificação geral, em igualdade de condições.

§ 50 - Em caso de não haver candidatos componentes de setores
etnorraciais historicamente discriminados aprovados em quantidade
suficiente para preencher as vagas reservadas a título de cota
mínima, as vagas remanescentes serão acrescidas ao restante das
vagas existentes.

Art. 4° - A elaboração e a manutenção de banco de dados referente
aos setores etnorraciais historicamente discriminados destina-se a
propiciar as informações necessárias ao controle do cumprimento
desta lei e à implantação de políticas públicas que visem a minorar os
problemas dos referidos setores sociais.

Parágrafo único - O banco de dados deverá ser organizado de forma
a coletar, organizar e disponibilizar informações referentes à
educação, à saúde e ao mercado de trabalho, além de outras áreas
previstas em regulamento.

Art. 50 - O descumprimento desta lei constitui infração administrativa
e será apurada pelo Conselho Estadual de Educação, através de
processo administrativo, independentemente das responsabilidades
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civil e criminal.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 2001.
Amilcar Martins
Justificação: Historicamente, é de conhecimento público a

discriminação sofrida pelos negros e pelos índios no País, e, em
conseqüência desse processo, eles ocupam os estratos mais baixos
da pirâmide social brasileira, ostentando índices de qualidade de vida
aquém dos índices dos demais brasileiros, sendo seus indicadores
para educação, expectativa de vida e renda os mais baixos entre
todos. Para começarmos a corrigir essa distorção, é preciso que
sejam implementadas políticas públicas afirmativas que beneficiem
diretamente esses setores etnorraciais social e historicamente
discriminados.

Como sabemos que a educação, especialmente a de nível superior,
é condição necessária para que ocorra a mobilidade social, é preciso
que o Estado reserve vagas em suas instituições de ensino superior
para pessoas que fazem parte dos segmentos de excluídos,
garantindo-lhes efetiva e sincera oportunidade de estudo. Dessa
forma, estaremos atendendo aos dispositivos constitucionais que
prevêem a igualdade de condições para o acesso à escola, a
universalização do atendimento escolar como direito social e o
princípio da educação visando ao aprimoramento da democracia e
dos direitos humanos e à eliminação de todas as formas de racismo e
discriminação.

Evidentemente que as medidas para resolver os problemas
decorrentes da discriminação ostensiva ou sutil não se exaurem no
que é proposto neste projeto, sendo elas apenas instrumentos para
atacar a sua parte mais emergencial, que é o acesso à educação,
ante-sala da mobilidade social, a que já se aludiu. Assim, faz-se
imprescindível que outras ações afirmativas venham a se somar às
ora sugeridas, constituindo uma ampla e eficaz política de combate à
discriminação racial e, particularmente, a seus efeitos perniciosos.

Portanto é oportuno que esta Casa, no momento em que se discute
o racismo e suas conseqüências no mundo, se posicione
afirmativamente em favor deste projeto, que prevê a implantação de
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instrumentos aptos a se constituírem no germe inicial da pretendida
política social que viabilize a superação de desigualdades sociais no
Estado.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.686/2001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas à instalação de uma Companhia da PMMG no
Município de São João Nepomuceno. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.687/2001, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
encaminhado ao Presidente do IPSEMG pedido de informações sobre
a razão de não ser estendido a servidores do interior que percebem
até R$400,00 mensais o benefício da utilização gratuita da farmácia
do órgão. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.688/2001, do Deputado Ermano Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que o
órgão assuma o controle e a manutenção do trecho de estrada
compreendido entre os Municípios de Serra Azul de Minas e
Materlândia. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.689/2001, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Hospital
Universitário Clemente de Faria, da UNIMONTES, pela conquista do
título Maternidade Segura. (- A Comissão de Saúde.)

N° 2.690/2001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
empresa Comércio e Indústrias Brasileiras S.A. - COINBRA - pelo
início de suas atividades no Município de Lagoa da Prata. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.691/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja enviado ofício ao Secretário da Fazenda contendo pedido de
informações sobre o repasse de recursos referentes às obrigações
patronais de janeiro de 1999 até a presente data.

N° 2.692/2001, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja enviado ofício ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
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seja fornecida relação dos candidatos concursados e aprovados
em 1997 que, por motivo de alteração no edital do concurso, foram
excluídos do processo seletivo. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.69312001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que
estude a possibilidade de assumir o controle e a manutenção da
rodovia municipal que liga o Distrito de São Sebastião do Bugre à BR-
451. (- A Comissão de Transporte.)

N° 2.694/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
seja solicitado à Secretaria da Fazenda que avalie e informe o impacto
financeiro que resultaria da aprovação do Projeto de Lei n°
1.585/2001.

N° 2.695/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando
seja solicitado à Secretaria de Meio Ambiente que avalie e informe o
impacto ambiental que resultaria da aprovação do Projeto de Lei n°
1.585/2001.

N° 2.696/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Departamento de Distribuição Urbana e Rural da
ELETROBRAS a fim de que se agilize o convênio de financiamento
com a CEMIG, para beneficiar as famílias assentadas pela reforma
agrária.

N° 2.697/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG a fim de que se estude
a possibilidade da instauração de auditoria interna sobre as obras de
duplicação da Rodovia BR-040 no trecho Belo Horizonte - Sete
Lagoas.

NJ° 2.698/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo aos Senadores e Deputados Federais por Minas
Gerais a fim de que assegurem, no Orçamento Geral da União para
2002, recursos suficientes para a conclusão do asfaltamento da BR-
135 no trecho ltacarambi-Manga-Montalvãnia.

N° 2.699/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que sejam
realizadas obras de recuperação nas Rodovias BR5-265 e 369, nos
trechos entre Nepomuceno, Boa Esperança e Campos Gerais.

N° 2.700/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja
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pavimentada a estrada que liga Jacutinga a Espírito Santo do
Pinhal.

N° 2.701/2001, da Comissão de Transporte, solicitando seja
formulado apelo aos Senadores e aos Deputados Federais por Minas
Gerais com vistas a que apresentem emendas ao Orçamento Geral da
União, para a realização de obras de infra-estrutura nos 131
assentamentos do INCHA no Estado.

N° 2.702/2001, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo aos Deputados Federais por Minas Gerais com vistas a que
promovam ações em favor dos aposentados para se estender o
reajuste de 19% a todos os beneficiários da Previdência.

Da Comissão Especial do BDMG, solicitando seja enviado ofício ao
Presidente do Tribunal de Contas com vistas à cessão de técnico
desse Tribunal para assessorar os trabalhos da referida Comissão. (-
A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Pastor George e outros (2) e Eduardo Hermeto e outros.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial da Lei Robin Hood, das Comissões de Transporte, de
Direitos Humanos, de Defesa do Consumidor e de Turismo e dos
Deputados Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva, Ivair Nogueira, Sávio
Souza Cruz, Anderson Adauto, Eduardo Brandão, Agostinho Patrús e
Adelino de Carvalho.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembléia,
ocupo a tribuna nesta tarde por dois motivos. O primeiro diz respeito
ao nosso compromisso com o Governador Itamar Franco. Quero
reavivar a memória do povo mineiro. Participei das eleições de 1998,
disputando uma vaga nesta Casa e apoiando o então candidato ao
Governo de Minas Dr. Itamar Franco. Tive o privilégio de caminhar na
direção certa desde o primeiro momento.

Governador Itamar Franco, tenho acompanhado o Governo de V.
Exa. desde sua posse, no dia 1°/1199. O senhor vem mantendo uma
postura séria, transparente e, acima de tudo, com espírito
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nacionalista, na defesa dos interesses maiores de Minas e do
Brasil.

No início do seu Governo, quando declarou a moratória ao Governo
Federal, foi criticado e não compreendido por muitos. Seu ato
demonstrou que em Minas Gerais existe um Chefe de Estado que
está disposto a defender o pacto federativo, consagrado pela Carta de
1988. Não se curvou ao Governo Federal, como fizeram muitos
Governadores, que adotaram um comportamento típico de chefe
político regional, preferindo, na calada da noite, negociar favores a
exigir um direito em defesa de seus Estados.

Dr. Itamar Franco, foram as ações firmes do Governo de V. Exa. que
permitiram que, aos poucos, o Estado de Minas Gerais pagasse aos
fornecedores dívidas de três anos deixadas pelo Governo anterior.
Também acompanhamos de perto a ação na justiça que devolveu ao
nosso Estado 113 das ações de nossa companhia energética, a
CEMIG, mostrando, mais uma vez, a capacidade de governar de V.
Exa., enxergando o caos que se implantaria nesse setor.

O funcionalismo público mineiro recebeu de V. Exa. o 130 salário
referente ao exercício de 1998, que o "desgoverno" anterior não havia
pagado. Agora, em outubro deste ano, o funcionalismo já recebeu um
adiantamento de 30% do décimo terceiro de 2001.

A área de segurança pública foi sucateada durante o Governo
anterior. V. Exa., mais uma vez, além de resgatar a dignidade da
família policial e da família militar de Minas, vem promovendo algumas
reformas internas que, apesar de ainda serem tímidas, já representam
muito mais do que o que foi realizado pelos três Governos anteriores.

O Governo de V. Exa. vem tentando corrigir as falhas encontradas
no setor educacional de nosso Estado, que também foi entregue ao
desmandos do Governo anterior.

Sr. Governador, hoje, exercendo o terceiro ano de meu primeiro
mandato de Deputado, percebo o quanto é difícil encontrar caminhos
que nos levem aos interesses maiores de nosso povo, pois o cenário
político de nosso País ainda congrega líderes políticos que usam seus
mandatos apenas para obter vantagem pessoais.

Não poderia esquecer-me de quanto V. Exa. vem se contrapondo ao
projeto neoliberal de FHC, mostrando o quanto esse modelo
econômico está falido e prejudica o crescimento social, afetando os
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setores de saúde, segurança, educação e trabalho; contrapondo-se
a esse Governo FHC, que prefere adotar uma política restritiva no que
diz respeito ao social mas que, por outro lado, atende a todas as
exigências do FMI. Mesmo com tantas dificuldades, o senhor tem
deixado uma grande contribuição por onde vem passando,
construindo um currículo invejável.

Desta forma, gostaria, neste momento, de dizer que procuro
desempenhar o mandato que me foi confiado pelo povo de Minas com
muita seriedade, transparência e, acima de tudo, com muito respeito
ao meu eleitor. Algumas vezes precisei discordar de V. Exa. no que
diz respeito à segurança pública de nosso Estado, mas sempre
procurando, de forma respeitosa, auxiliar V. Exa., dando minha
singela contribuição.

Sempre que necessário estarei discordando, participando do embate
das idéias e opiniões, mas com o dever de prestar a Minas Gerais um
bom trabalho.

Sr. Governador, sabemos que não há outro modelo de aliança
política que nos possa levar ao Palácio do Planalto que não seja uma
aliança de centro-esquerda. Dessa forma, gostaria, mais uma vez, de
poder participar desse projeto ao lado de V. Exa. Na campanha para
Governador já tínhamos firmado esse compromisso. Agora, mais uma
vez, reafirmamos o compromisso de empenhar-nos na candidatura de
V. Exa. à Presidência da República.

Sr. Presidente, o segundo assunto que trago ao conhecimento dos
Deputados - e que nos preocupa muito - diz respeito às publicações
do jornal "Estado de Minas". No último dia 9 foi publicada, na página 6,
uma charge com os seguintes dizeres: "Vamos fazer os Deputados
trabalhar. Não vamos reeleger nenhum deles. Juro que os Estados
Unidos não conhecerão nunca mais a segurança". Ao lado, o desenho
de um foguete. Essa charge demonstra claramente o desrespeito para
com o Poder Legislativo. Isso afeta não só a mim, mas também a
outros Deputados, que são comprometidos, sérios e que trabalham
muito. O nosso trabalho não é exercido apenas dentro deste Plenário.
Existem as comissões, as CPIs. Fui, durante um ano, sub-relator da
CPI do Narcotráfico. Também atuei como relator da Comissão
Especial das Multas. Tenho dado uma grande contribuição ao povo de
Minas Gerais. Gostaria que o jornal "Estado de Minas" publicasse que
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fui o autor do projeto que deu origem à Lei n° 13.968, que
determinou o acesso às informações e aos arquivos criminais. Assim,
o nosso Estado conseguiu receber do Governo Federal, para a
segurança pública, R$23.000.000,00, ponto condicionador, ou seja, o
Governo Federal somente iria liberar a verba para as polícias
estaduais à medida que se integrassem. A partir da sanção dessa lei,
oriunda do Projeto de Lei n° 1.235, houve a liberação da verba de
R$23.000.000,00 para a segurança pública de Minas Gerais,
especificamente para as Polícias Civil e Militar.

Gostaria que o jornal "Estado de Minas" desse ênfase a essa
matéria, dizendo que estamos lutando pela aprovação de um projeto
de lei durante um ou dois anos. Esse é o nosso trabalho. No sábado
retrasado, às 7 horas, fui à cidade de Aimorés. A noite, visitei o
Município de Mantena. No domingo, pela manhã, fui até Conselheiro
Pena, e à tarde, a Governador Valadares, retornando a Belo Horizonte
às 23 horas. Não pude ficar com minha esposa nem com meus filhos,
porque estava trabalhando, estava reunido com os meus eleitores,
dando a minha contribuição à sociedade. Não admito que o jornal
"Estado de Minas" publique charges irônicas fazendo apologia ao
crime.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, parabenizo-o por suas palavras. Estou muito preocupado,
porque a imprensa tem um papel fundamental em qualquer regime
democrático, mas precisa entender que só existe regime democrático
se existirem instituições democráticas sólidas. O Poder Legislativo é
que garante a democracia. A charge publicada hoje, Deputado
Sargento Rodrigues, foi muito mais infeliz do que essa descrita por V.
Exa., porque está incitando a sociedade a fazer atentados, a jogar
bombas, a fazer manifestações terroristas contra o prédio da
Assembléia Legislativa. Em qualquer país sério, os responsáveis por
essa charge seriam obrigados a se retratar diante da sociedade.

Não foi uma agressão simplesmente àqueles que, dizem, ganharam
esse ou aquele valor de salário, mas à própria democracia. Ou será
que estão a serviço do totalitarismo, da ditadura? Será que isso seria
melhor?

Agora estão querendo impor à sociedade e à Assembléia o que é e
o que não é ético. Mas, dirigindo-me agora diretamente à Mesa, há



516

um jornalista, radialista, que está chamando os Deputados de
homossexuais e safados - esses são os termos utilizados pela mídia.
Ora, se a Assembléia Legislativa não puder se levantar contra isso,
não seria melhor que fosse fechada? E será que não é isso mesmo o
que querem? Que o Poder Legislativo acabe, para que, aí, sim,
possam beneficiar-se de um regime ditador, em que ninguém fica
sabendo de nada? Seria isso?

Acho que a mídia tem um papel fundamental na democracia. Mesmo
nesse episódio da Assembléia Legislativa, ainda que doa, seu papel
foi muito importante, trazendo à tona algo que precisava ser mostrado.
Mas está extrapolando, estão indo além do que teriam direito. O que
está nessa charge de hoje é um estímulo para que um desequilibrado
pense em jogar uma bomba na Assembléia Legislativa, que aparece
como um alvo parecido com os alvos propostos por Bin Laden, e diz-
se que seria um alvo recomendado. Como Bin Laden disse que Tony
Blair é um alvo recomendado, estão dizendo que a Assembléia
Legislativa é um alvo recomendado para se lançar uma bomba. Acho
que isso exige uma postura do Poder Legislativo. Tudo tem um limite.
Se houve extrapolação na Assembléia Legislativa, ela prestará contas
à justiça e dará uma resposta à sociedade. Mas temos de exigir dos
outros órgãos da sociedade responsáveis por manter a democracia
um tratamento respeitoso. Que respeitem as instituições deste País.
Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradecendo ao Deputado Miguel
Martini, quero dizer que tenho o costume de chegar em meu gabinete
por volta de 81h30min e de lá sair, todos os dias, às 18horas,
impreterivelmente, pois tenho faculdade à noite, restando-me apenas
os finais de semana para viajar e visitar minhas bases políticas.
Assim, dizer que não trabalhamos é, no mínimo, uma leviandade e
uma falta de ética. Concordo com V. Exa.: a imprensa está passando
do limite, especialmente o "Estado de Minas", com essas charges.

A outra charge que quero mostrar saiu no mesmo "Estado de
Minas", no dia 22/9/2001, e, da mesma forma, mostra um avião sendo
apontado contra o Edifício Tiradentes. A última charge é do mesmo
jornal, da edição de hoje, quinta-feira, 11/10/2001. O Edifício
Tiradentes aparece aqui em forma de silhueta, como um alvo, ao lado
dos dizeres "O Brasil também poderá ser alvo de atentado terrorista".
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Isso é apologia ao crime, o que não é muito difícil de descobrir.
Baseando-nos no art. 287 do Código Penal Brasileiro, veremos que
isso, para alguém desequilibrado, como diz V. Exa., é um induzimento
ao crime. Então, antes de o 'Estado de Minas" publicar uma matéria
maldosa como essa, deveria entender que no Edifício Tiradentes há
pais e mães de famílias, pessoas de bem e honradas, que ali estão
trabalhando e ganhando seu sustento. Desaprovo totalmente uma
charge como essa e ressalto o fato de que vários "e-mails" estão
circulando pela lntranet, sendo mandados a todos os gabinetes e a
servidores da Casa, que, como os Deputados, estão preocupados
com essa atitude impensada. Será que não existe ética quando se
trata de publicar algo assim? Será que acabou a ética na imprensa?
Ou a imprensa simplesmente pode publicar o que bem entender? Fica
aqui o nosso desagravo a esse tipo de atitude.

Para concluir, quero dizer que estou trabalhando no gabinete todos
os dias e desafio quem consiga provar o contrário. A não ser que
esteja acamado, estarei trabalhando todos os dias, não só no
Plenário, mas também nas comissões, CPIs, comissões especiais ou
visitando algum Secretário ou autarquia, mas trabalhando todos os
dias. Não aceito que digam isso a respeito de minha pessoa, porque
trabalho muito e todos os dias, inclusive nos finais de semana e
feriados, como é o caso de diversos companheiros.

Faço apelo para que V. Exa., na condição de Presidente em
exercício, conduzindo hoje os trabalhos desta Casa, leve ao nosso
Presidente Antônio Júlio essa preocupação, para que a Procuradoria
desta Casa, o setor jurídico do Poder Legislativo, possa se utilizar de
ação judicial para que o "Estado de Minas" responda por que publicou
a matéria afrontosa à vida de todos que aqui se encontram. O Código
Penal, que é claro, no seu art. 287, diz respeito à apologia ao crime.
Isso é apologia ao crime e não é matéria para ser publicada por um
jornal que até então tem se baseado na seriedade e tenta levar esse
conceito a toda a sociedade mineira.

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência
informa ao Deputado Sargento Rodrigues que a Mesa da Assembléia
Legislativa já está tomando as devidas providências, mas, de qualquer
forma, solicita a V. Exa. que formalize seu pedido.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
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O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
muitas vezes, ao longo desta legislatura, estive nesta tribuna, mas
nunca desejei tanto e pedi tanto a Deus que me desse, ao mesmo
tempo, serenidade e firmeza para o pronunciamento que farei nesta
tarde. Faço-o com o coração, de improviso, mas com indignação e
exigindo respeito.

Em primeiro lugar, devo lembrar a todos que justamente hoje, dia 11
de outubro, completamos um mês de um atentado terrorista que
horrorizou o mundo inteiro, a todas as pessoas de bem, que dizimou
pessoas inocentes, trabalhadores, homens e mulheres, a maioria
americanos, mas pessoas do mundo inteiro também e muitos
brasileiros. Eram pessoas que estavam no seu local de trabalho,
cumprindo honradamente suas obrigações. Num gesto tresloucado de
terroristas assassinos dizimou a vida de 6 mil pessoas. E a história do
mundo se transformou exatamente por causa desse gesto, há um
mês. No dia em que o mundo, mais uma vez, reverencia a memória
dessas pessoas e manifesta sua indignação com esse tipo de
comportamento de barbárie, depois de 2 mil anos de civilização cristã,
em que tanto avançamos, num esforço de muitos homens e mulheres
para tentar diminuir as desigualdades, aumentar a fraternidade no
mundo, para tentar construir um mundo mais justo, neste dia, um
jornal que construiu sua reputação como órgão de imprensa
respeitado em Minas Gerais, celebra a data com um atentado
terrorista, com um gesto terrorista, e não existe outra palavra para me
referir a isso.

Evidentemente me refiro também, como fez o Deputado Sargento
Rodrigues, que me antecedeu, a essa charge. Se é que é possível
alguém achar graça nisso, não me refiro ao chargista, porque não é
uma questão pessoal. A responsabilidade dessa charge é do jornal,
dos seus editores e dos seus Diretores.

Volto a dizer que, em primeiro lugar, é um desrespeito às pessoas
que morreram. E quase uma forma de dizer que isso é correto e não
aconteceu nada de anormal. Mais do que isso, é tratar os assassinos,
um gesto de bárbarie e de agressão, como uma coisa passível de se
transformar em piada, graça, troça, anedota ou charge. Não podemos
concordar com isso, porque é um desrespeito às pessoas. E uma
apologia ao crime, ao terrorismo, à atitude de desrespeito e de
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agressão.

Essa ação criminosa tem um alvo. E dirigida a uma instituição, a um
grupo de pessoas, a um Poder constituído, que construiu uma história
de glórias, de credibilidade e de respeito na vida republicana de Minas
Gerais. Mais do que isso, antes, no império, Minas já tinha grandes
representantes. As assembléias provinciais de Minas tiveram grandes
nomes, algumas das figuras mais notáveis do País. Foi assim no
império, no início da república e ao longo de toda história.

Esta Casa tem uma história de defesa do povo mineiro, da
democracia e de um Poder Legislativo independente, autônomo,
soberano, digno, de uma Casa que cumpre a sua outra função
constitucional, de fiscalizar o Poder Executivo. E tem feito isso com
bravura e honradez. Não temos nada do que nos envergonhar, porque
somos herdeiros dessa tradição.

Cada um dos 77 Deputados da Casa tem suas diferentes histórias
de vida e trajetórias e não chegou aqui à toa. Foi por escolha de um
grupo de cidadãos, de eleitores que acreditaram em seus projetos e
têm respeito pela história de vida de cada um. E estamos aqui para
falar, com orgulho, em nome do povo de Minas Gerais.

Agora somos alvo dessa chacota de mau-gosto. Isso incita as
pessoas a agredir-nos. Tenho colhido histórias com esse esforço
orquestrado de manchar esta Casa, de jogar-nos contra a opinião
pública. Isso tem atingido muita gente, não apenas a nós, mas muita
gente inocente. Tem atingido nossos filhos nas escolhas. O meu filho,
que acaba de fazer 13 anos, está sendo objeto de chacota, porque a
opinião pública tem sido incitada contra nós, há dois meses, por meio
de uma campanha que nunca se viu igual. Como se fôssemos
bandidos.

Bandidos são aqueles que fizeram atentado nos Estados Unidos.
Bandidos são aqueles que fizeram atentado no World Trade Center,
nos Estados Unidos, e mataram 6 mil pessoas. Bandidos também são
as pessoas que incitam a opinião pública contra nós, querendo
agredir-nos até fisicamente.

Não podemos ficar calados. Uma poesia de Drumnond diz:
"Queremos a paz, mas não há paz nascida da passividade". E preciso
reagir, companheiros. Conclamo a todos, de todos os partidos, para
que juntos possamos defender a dignidade desta Casa, corrigindo o
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que tiver que ser corrigido. A Assembléia mostrou grandeza e
firmeza no momento em que reconheceu que, se havia excessos,
deveriam ser corrigidos. Estamos aqui cumprindo nosso papel,
trabalhando duro pelo povo. Não se diga o contrário. Isso não é
notícia, não é esforço para informar sobre coisa nenhuma, mas uma
tentativa de manipular a opinião pública, um gesto criminoso.

Tenho uma trajetória pessoal da qual me orgulho, construída ao
longo dos anos, muito antes de ter mandato. Na resistência, um
período negro na história do Brasil, fui preso por mais de uma vez e
tenho orgulho disso, por ter defendido a democracia como participante
do Movimento Estudantil, num momento em que outras instituições,
inclusive o parlamento brasileiro e os movimentos sindicais, estavam
amordaçadas. Estávamos na trincheira da defesa da democracia.
Depois disso, tive a honra de, por duas vezes, ser eleito Vereador em
Belo Horizonte e ter sido Presidente da Câmara Municipal. Fui Líder
do Prefeito Pimenta da Veiga. Do Prefeito Eduardo Azeredo fui
Secretário de Governo. Tive uma trajetória no Governo de Minas, e
agora, por vontade soberana do povo, não desse chargista ou desse
jornal, estou nesta tribuna. Tenho um mandato outorgado pelo povo
de Minas Gerais e estou tentando cumprir meu dever e meu papel. E
por isso, Sr. Presidente, que faço mais uma vez um apelo à Mesa da
Assembléia Legislativa, que tem e terá o respaldo de todos nós, para
que não aceitemos passivamente esse tipo de agressão. Se nos
agacharmos não conseguiremos nos levantar, porque os agressores
não querem fim. E uma luta sem trégua contra um Poder, uma
agressão à democracia, a uma instituição e a cada um de nós
individualmente, a todos que trabalham conosco, a todos os
funcionários. Aprendi, nesses quase três anos de convívio, que a
qualidade e a fama da Assembléia Legislativa, respeitada no Brasil
inteiro, se deve muito aos seus Deputados, com certeza, mas,
sobretudo, a um corpo permanente de pessoas de alta qualificação
profissional. São profissionais competentes e honrados, e todos
somos atingidos por essa palhaçada.

Não tenho medo de me expor. Já enfrentei o poder armado. Não
tenho problema em relação a, publicamente, colocar-me contra esse
tipo de agressão que sofremos. Mais uma vez faço apelo à
Assembléia Legislativa, através da sua Mesa, através da sua
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Procuradoria, para que cobre e entre na justiça. A imprensa tem
que ter limites na sua ação. Ninguém está acima da lei, do bem ou do
mal. Não reivindicamos estar acima do bem ou do mal, e não
estamos. O Poder Legislativo é o mais frágil dos Poderes. Mas não
podemos ser desrespeitados e agredidos dessa forma. Trata-se de
indução ao crime, com o que não somos coniventes.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Nobre Deputado
Amilcar Martins, referendando as palavras de V. Exa., gostaria de ler o
que diz o Código Penal, no capítulo dos crimes contra a paz pública,
"Apologia de crime ou criminoso", em seu art. 287: "Fazer
publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena
de detenção de três a seis meses e multa". 1-lá previsão legal para o
enquadramento da pessoa responsável por essa matéria. E o que
temos que cobrar, acionando o Poder Judiciário para que fatos como
esses não se repitam. Obrigado.

O Deputado Agostinho Silveira (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nobre Deputado Amilcar Martins, solidarizo-me com V.
Exa. Reconheço o direito da imprensa de exercer livremente seu
papel. E seu dever investigar, denunciar tudo o que for comprovado e
possa trazer prejuízo ao nosso povo. Entretanto, os profissionais da
imprensa não têm o direito de exceder o limite da responsabilidade
que lhes cabe pelo exercício da profissão, até mesmo para não incitar
mentes prejudicadas a atentar contra a vida de homens e mulheres de
bem que estão nesta Casa. Fomos eleitos e somos representantes
legítimos do povo de Minas Gerais.

Muitos projetos e proposições que, no cotidiano, estão interferindo
na vida do cidadão, são produzidos neste grande laboratório que é a
Casa do povo. E poucas vezes vimos a imprensa divulgar o lado
produtivo e positivo dos parlamentares. Faço justiça a um profissional
de emissora de rádio que divulgou a Lei n° 1.544, originada de projeto
de minha autoria, que determina ao DETRAN remeter a cada cidadão,
com antecedência de 15 dias, em sua residência, o aviso de
vencimento de sua carteira de habilitação, beneficiando diretamente
2.200.000 motoristas, que não mais terão que pagar multas de
R$1.200,00 a R$ -1.500,00 por ter esquecido de renovar sua carteira.
Isso a imprensa deveria noticiar, porque é um trabalho da Assembléia
em prol do povo.
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Meu abraço, meu respeito, minha solidariedade e meu aplauso à

sua dignidade de legítimo representante do povo mineiro. Obrigado.
O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado, nobre Deputado

Agostinho Silveira.
Termino o meu pronunciamento dizendo que não apenas respeito a

imprensa, mas, mais do que isso, lutei a vida inteira por ela. Paguei
um preço caro, fui preso, humilhado, perseguido para garantir o direito
de liberdade da imprensa neste País, para assegurar a democracia.
Eu e muitos companheiros, muitos dos quais já não se encontram
mais aqui, porque foram assassinados nessa luta. E claro que todos
nós respeitamos a imprensa livre, soberana, cumpridora de seu papel
de fiscalizadora, mas um ato de agressão como esse desonra a
imprensa de Minas Gerais e a imprensa brasileira. Vamos juntos,
nobres Deputados, de cabeça erguida, defender esta instituição e
honrar a trajetória de glória da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Milton.
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

demais presentes, em meu nome, como Deputado do PL, e em nome
de toda a Bancada do PI- de Minas Gerais e do Brasil também
estamos somando, acrescentando nossa voz de repúdio a essa
charge infeliz do jornal Estado de Minas", como já foi muito bem dito
pelo Deputado Sargento Rodrigues, fazendo uma apologia ao crime, à
violência e ao terrorismo, terrorismo que o mundo todo quer combater,
por meio de ações armadas, como os Estados Unidos, ou por meio de
ações pela paz. O mundo pede a paz, quer que todos possam viver
em harmonia. Mas, infelizmente, um jornal da tradição do "Estado de
Minas" publica uma charge que é um verdadeiro atentado à
democracia neste País.

Sr. Presidente, o parlamento brasileiro e o parlamento mineiro têm
dado um constante apoio à liberdade de imprensa no nosso País.
Tanto a Câmara Federal quanto o Senado e esta Casa Legislativa,
com certeza, nos anos duros da ditadura, abrigaram jornalistas
perseguidos na sua liberdade de imprensa, na sua liberdade de
manifestação. A Assembléia Legislativa sente-se traída pelo jornal
"Estado de Minas". E poderia ser qualquer jornal. Não temos por que
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temer o fato de falar o nome do "Estado de Minas", que é um dos
maiores jornais do Brasil. Poderia ser a Rede Globo, poderia ser
qualquer um outro órgão de imprensa deste País. Não adianta achar
que porque é grande, porque tem poder, porque tem dinheiro, pode
publicar uma charge como um atentado à democracia e às instituições
democráticas legalmente constituídas, eleitas pelo povo. Fica a minha
palavra de apoio aos companheiros que fizeram uso da palavra, aos
Deputados Sargento Rodrigues, Amilcar Martins, Miguel Martini e aos
77 Deputados desta Casa. Temos a certeza de que essa é a posição
unânime de todos os Deputados desta Casa.

Como Deputado do PL, em nome de todos os Deputados de nosso
partido, fazemos um protesto, repudiando essa posição, tão
intransigente, radical e totalitária, de apoio a atos terroristas contra a
Assembléia Legislativa. O cidadão comum vê com grande
preocupação a situação do mundo, que caminha para uma terceira
guerra mundial, em razão de atos terroristas, insanos, praticados por,
no máximo, 40 pessoas, que colocaram em xeque a paz.

Neste momento trágico da humanidade, em que houve um atentado
contra a democracia mundial, e não contra o povo americano, levando
à morte de vários inocentes, a imprensa, com sua total liberdade de
expressão, não pode manifestar-se dessa forma, pois ela deve ter
muita responsabilidade e preocupação de veicular o que seja benéfico
e positivo para a paz, ao invés do que possa incitar o cidadão comum
a, em um ato de desatino, atentar contra uma instituição democrática
como a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Portanto, Sr. Presidente, fica aqui minha posição de repúdio
pessoal, em nome de todo o povo mineiro, que não apóia esse tipo de
manifestação. O "Estado de Minas" está enganado e na contra-mão
dos fatos no que diz respeito aos desejos do povo mineiro, que quer
paz, que quer trabalhar em paz e que condena atos terroristas.
Certamente, ele está condenando essa charge, de um chargista tão
famoso e admirado, que tem uma inteligência brilhante e que nos
decepciona ao utilizar sua inteligência e seu senso de humor para
criticar a sociedade em um nível tão baixo e deplorável.

Portanto, deixamos registrada aqui a condenação de todo o
Legislativo e de todo o povo mineiro. Desde 6 horas da manhã,
quando li o "Estado de Minas" e tomei conhecimento do fato, recebi
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manifestações de apoio a esta Casa e de repúdio à charge, o que
é sinal de que o cidadão comum, o pai de família, percebeu nela,
claramente, um incitamento à violência e à destruição das instituições
democráticas, particularmente da Assembléia Legislativa.

Portanto, é necessário que o "Estado de Minas" volte atrás nessa
posição e assuma sua responsabilidade, reconhecendo seu erro
deplorável, pois não podemos melhorar o contexto mundial e
amenizar essa expectativa de um grande conflito mundial que
contagia as pessoas fazendo matérias e charges como essa.

Fica, portanto, nosso repúdio a essa charge lastimável e infeliz do
"Estado de Minas" e a seu autor, Oldack Esteves. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência

informa ao Deputado José Milton que a Mesa da Assembléia já
solicitou ao departamento jurídico que faça o levantamento de todas
as matérias até hoje publicadas, para que se tomem as providências
necessárias.

O Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, no exercício da
Presidência, faz coro com todos os oradores que subiram à tribuna
nesta tarde, para manifestar seu repúdio a esse tipo de imprensa.

Em especial, cumprimento e felicito o Deputado Amilcar Martins, que
é brilhante, como todos os outros oradores. Já tive a oportunidade de
ouvi-lo por diversas vezes, mas confesso que o seu discurso de hoje
foi um dos mais bonitos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhoras e senhores, repito as palavras do Deputado Amilcar Martins.
Neste momento, peço a Deus que me dê sabedoria e serenidade para
manifestar o que sinto com relação a esses fatos e, especificamente,
a essa apologia ao terrorismo, que é pior do que um crime, que foi
publicada nesse jornal de hoje, com muita infelicidade. Quando, no dia
11 de setembro, ocorreu aquele lamentável ato de violência à
humanidade, infelizmente um colega desta Casa, de forma
intempestiva, manifestou-se. Esse jornal crucificou-o, dizendo que
estava fazendo apologia ao crime e aplaudindo atos de violência. Um
mês depois, esse mesmo jornal veio a público incitar qualquer pessoa
menos equilibrada deste Estado ou deste País a lançar uma bomba,
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um explosivo, um produto químico ou o que quer que seja contra
pessoas, cidadãos e até crianças, no prédio da Assembléia
Legislativa. Há pouco tempo, uma funcionária desse jornal, a jornalista
Hila, quis me entrevistar. Disse-lhe que não adiantava, porque não
seria publicado o que dissesse, pois já estava com pauta do editor do
jornal para pinçar as minhas palavras. Disse-me: "Deputado, conhece-
me e sabe que já elogiei muitas matérias que fiz com o senhor". Ao
me recordar de algumas, disse-lhe: "Em nome do que está falando,
concordo em conceder-lhe entrevista". No dia seguinte, foi publicada a
minha foto no jornal com as palavras pinçadas, sugerindo à sociedade
que eu gastava R$35.000,00 por mês só com os correios. Isso é um
atentado contra a inteligência do cidadão, porque o jornal dizia que
ganhava R$40.000,00 por mês. Ganhando isso, como poderia gastar
R$35.000,00 com os correios? Tive de responder ao que não tinha
resposta, porque alguns incautos e distraídos acreditaram nisso.

Até o Deputado Ermano Batista parece que foi inquirido: "Como o
Deputado Miguel Martini gasta R$35.000,00 por mês só de correio?".
E eu disse: um mandato custa caro, tenho um "mailing" de 62 mil
nomes e cada vez - cada vez - que tiver de mandar correspondência
ao preço de R$0,57 cada carta, isso perfaz um total de R$34.200,00.
Foi isso que disse, mas pinçou as palavras, colocou a palavra
"mailing". Em vez de falar arquivo, pinçou isso, porque era mais
pejorativo, e colocou: "Deputado gasta R$35.000,00 de correio",
sugerindo que fosse todos os meses.

E com essa imprensa que vamos melhorar a sociedade? E com
essa forma de fazer jornalismo que vamos melhorar a democracia e a
sociedade? Se exigem que sejamos éticos, está correto, mas será que
eles não estão obrigados a ser éticos? Se exigem que esta Casa
tenha moral, está correto, mas será que eles não têm de ter moral?
Ou a imprensa está acima da lei e se sente impune, a ponto de um
jornalista da Rádio Itatiaia, seu Diretor, vir à Assembléia Legislativa
negociar mais dinheiro para a sua rádio? Até usaram essa expressão,
segundo alguém me disse - "Deputados safados".

São eles que vão melhorar a sociedade? Essa forma de fazer
jornalismo é que vai melhorar a sociedade? Já posso imaginar o que
sairá na Rede Globo e no "Estadõ de Minas": "Deputados choram da
tribuna". E vão manipular mais uma vez. Mas digo a V. Exa.: fui criado
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numa favela, no Rio de Janeiro. Para mim, qualquer coisa é lucro.
Estou pouco me importando. Não negocio dignidade, não negocio
princípios éticos e morais. Tenho honrado o mandato que me deram e
desafio qualquer um a provar que não o esteja fazendo. Se me deram
dinheiro, eu o usei com o povo. Posso provar isto. Distribuí o dinheiro
com aqueles que o Estado não foi capaz de atender. De maneira
equivocada, isso acontecia, sim, nos gabinetes, mas era difícil dizer
para alguém que chegava quase morrendo: "Isso não é papel do
Deputado". Estava errado. Assumimos o erro.

Há mais de três anos, como o Deputado Adelmo Carneiro Leão
disse - e tantos outros Deputados -, tentamos mostrar, internamente,
que aquela não era a melhor maneira, porque dependia da
honestidade de cada Deputado. E sei que a quase maioria empregou
aquele dinheiro em benefício da sociedade, ainda que isso
redundasse em votos. Mas retornou para a sociedade. E agora
viramos reféns. Pergunto: vale a pena ser Deputado desse jeito, tendo
de nos esconder, de nos abaixar, de aceitar um ato absurdo como
esse, essa incitação contra a democracia, a sociedade, a liberdade,
uma apologia ao terrorismo? E vamos nos calar com medo do que a
imprensa falará amanhã? Colocaram-me na TV Globo, dizendo que fui
o Deputado que mais mudou de partido. E mentira. Elegi-me pelo
PSDB, criei um partido, esse partido foi extinto, retornei ao PSDB.
Poderia ter buscado qualquer outro partido que tivesse as benesses
do Palácio da Liberdade, porque, graças a Deus, recebi convite de
todos, mas voltei ao grupo de amigos que tinha.

Agora, por toda essa briga que, publicamente, foi mostrada, tive de
fazer outra opção, até por uma questão de coerência, pela luta que
empreendi. Mas isso não saiu na imprensa, saiu apenas o que lhes
interessava. Caros companheiros, colegas, imprensa, senhoras e
senhores, estou deveras preocupado. Se a imprensa não sabe, depois
de fechar o Legislativo, a imprensa é a instituição seguinte a ser
fechada.

Acredito que erros houve, não tenho dúvida disso, e esta Casa os
assumiu. Agora, vai se discutir nos tribunais o que é correto, o que
não é correto, o que é legal, o que não é legal, o que deve e o que
não deve. Mas dizer que, a partir de agora, estamos desqualificados
para qualquer atitude é agressão, é desrespeito.
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Existem papéis de covardes, que não querem se identificar,

espalhados pela cidade. Vejam, querem construir coisa melhor na
covardia. Por que não se identificam? Por que não se qualificam? "A
priori", se não sou capaz de assumir, sou covarde, e covarde não
muda nada. Mas já estão espalhando mentiras, calúnias e injúrias.

Vivi, há pouco tempo, um episódio com esse jornal, que, certamente,
a partir de hoje, irá me perseguir. Estou pouco me importando com
isso. Paulo dizia que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim,
também. Houve denúncia contra a Prefeitura de Belo Horizonte e
contra a Andrade Gutierrez, com todas as provas. O jornalista chegou
ao meu gabinete chorando, dizendo que a Andrade Gutierrez tinha
estado com a direção do jornal e acertado tudo. Não saiu coisa
nenhuma. Com a segunda denúncia, demitiram o jornalista. E essa
imprensa que vai melhorar a sociedade?

Sr. Presidente, poderia solicitar até que V. Exa. informasse a Mesa e
publicasse quanto a Assembléia Legislativa tem pago aos órgãos de
comunicação neste Estado, quanto cada um recebe. Quem sabe aí
vamos entender o porquê de tanta ira contra o Poder Legislativo,
mostrando para a sociedade que essas atitudes, longe de ter
altruísmo e desejo de corrigir, têm muito mais o desejo de chantagear,
coagir e pressionar para ter maiores vantagens?

Estou indignado, porque penso que, se o Poder Legislativo se
dobrar, não vale a pena pertencer a ele. Se o Poder Legislativo, os
Líderes partidários e a Mesa se calarem neste momento, melhor seria
que fechassem logo o Poder Legislativo. Talvez seja isso que
queiram, porque, aí, poderão fazer as coisas que quiserem, os
contratos, os acertos, sem ter quem lhes atrapalhe. Assim, não haverá
legislador para coibir esses desmandos. E lamentável. Estou triste,
amargurado.

Esperava-se que, por causa do acontecido no dia 11, o maior jornal
de circulação em Minas Gerais, não sei se é, se manifestasse contra,
viesse contraporse a essa violência absurda que somente os
desequilibrados aprovam, que repudiar isso. Mas o que vimos foi
apologia, aplausos. O que estão fazendo é definir novos alvos,
dizendo que o terrorismo compensa.

Escolha um alvo certo. O Bin Laden disse que o Tony Blair era alvo
recomendado. Hoje o jornal "Estado de Minas" está dizendo que o
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alvo recomendado é o prédio da Assembléia Legislativa.

A Mesa deveria, responsavelmente, solicitar à Polícia Federal e à
Secretaria da Segurança Pública que tomassem as cautelas
necessárias. Desconhecemos o que está por trás disso, não sabemos
se é mensagem cifrada, a fim de que algo mais violento aconteça.
Lamento profundamente e quero deixar a minha fala consignada nos
anais desta Casa, sob pena do que tiver de acontecer. Estou pouco
me importando. Quero ficar em paz com a minha consciência.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, ouvimos atentamente o discurso inflamado do brilhante,
responsável e preclaro Deputado Miguel Martini. Realmente, o
comportamento da mídia, principalmente do jornal "Estado de Minas",
representa desserviço à sociedade, a Minas Gerais e à democracia.
Parece que a direção desse noticioso não raciocina com a cabeça,
seus miolos estão no bolso. Infelizmente, com imprensa tendenciosa,
sensacionalista e desprovida de qualquer senso de oportunidade este
Estado só tem prejuízos. Vemos a direção desse noticioso,
contumeliosa, do alto do trono de sua oportunidade, tripudiar sobre um
Poder que é sustentáculo da democracia. Denunciar o mandrião, o
irresponsável, o incompetente, o descompromissado, esteja onde
estiver, é serviço bem prestado. Mas generalizar, conspurcando um
Poder, estimulando, incentivando representados contra
representantes é empreitada que ninguém com boa consciência
empenha.

E preciso que a sociedade saiba que esse tipo de comportamento
deve ser patrocinado, norteado pelos saudosistas. Os próprios meios
de comunicação estão, consciente ou inconscientemente, cavando a
própria sepultura. Como disse o Deputado Miguel Martini, em qualquer
golpe de Estado em que esta tribuna é derrubada, os meios de
comunicação são os primeiros a sofrer as conseqüências.

Porque isto é o altar do povo, reflexo de seus anseios. E não
podemos admitir as insinuações que se vêm fazendo. A charge do
"Estado de Minas", colocando um alvo no prédio da Assembléia e
insinuando que um daqueles jovens que sofrem lavagem cerebral
deveria fazer explodir esta Casa, é falta de compromisso com a
sociedade e com a democracia; é falta de respeito com o regime.
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Mas isso também é um retrato da desordem e da desorganização

com que vem sendo comandado o Estado de Minas Gerais. Que a
imobilidade constitui a tônica da administração Itamar Franco é
questão que não se discute e que gera grande preocupação.
Realmente, como já tivemos oportunidade de registrar desta tribuna
em ocasiões anteriores, há quase três anos os mineiros sofrem as
agruras decorrentes de um Governo inoperante. Não se tem notícia de
obras públicas de importância, enquanto setores básicos, como
educação, saúde e segurança pública, estão esquecidos. A questão
da segurança pública, aliás, está vinculada ao descaso que o Governo
reserva ao ensino e à saúde. Aquela parcela da comunidade que não
recebe educação nem dispõe de assistência médica tende a buscar a
delinqüência como saída para sobreviver. O resultado aí está: a
marginalidade cresce a cada dia. E, nesse meio tempo, o Governador
se perde nos devaneios de um projeto político nebuloso.

A grita contra a insegurança que nos cerca é geral, e inúmeros são
os apelos recebidos por nós, diariamente, nesta Assembléia, por parte
de Prefeituras, de Câmaras Municipais e da população em geral.
Sucedem-se os assaltos, os seqü estros- relâmpagos e os crimes
contra a vida. Diante de tal panorama, era de se esperar que
contássemos com um corpo policial bem treinado, equipado e com um
contingente capaz de atender à demanda. Lamentavelmente, o que
ocorre é o contrário: na mesma proporção em que aumenta o número
de marginais, diminui o de destacamentos e policiais das várias
regiões do Estado. Em outros tempos, praticamente toda vila e todo
povoado contavam com, pelo menos, um destacamento composto de
dois policiais. No atual Governo, são numerosas as povoações e
mesmo cidades em que não existe um só policial destacado.

Outrossim, a ação da policia se ressente da falta de armamento e
até mesmo de viaturas. Temos em mãos, muito a propósito,
informação da Câmara Municipal de Sarzedo, que pedimos vênia para
transcrever: "Experimentamos condições precárias de segurança em
nosso município, pois tanto a Policia Militar quanto a Civil não
possuem veículos suficientes para atender à demanda, fazendo-se
urgentemente necessária a aquisição de viaturas e motos, uma vez
que o número de marginais aumenta assustadoramente".

O testemunho da edilidade de Sarzedo não é isolado e se contrapõe
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à propaganda dispendiosa e inócua que o Governador Itamar
Franco espalha, por meio de "outdoors", em nossas ruas, dizendo:
"Minas, aqui se constrói um País". Ora, o que hoje acontece é nosso
retorno à condição de capitania, só que os donatários, por
benevolência de Itamar Franco, são os marginais.

Em síntese, temos quatro aspectos de um quadro que reflete a
mesma crise: o corpo policial fragilizado, a população assustada e
indefesa, o Governo omisso e, finalmente, os marginais atuando à
solta. E uma situação que não pode continuar. Não é exagero admitir
que assume contornos de guerra civil. Por isso e por tudo isso, mais
uma vez fazemos ouvir nossa voz neste Plenário, para formular
pungente apelo a S. Exa. o Governador, para que esqueça, por algum
tempo, as mirabolantes maquinações para alcançar a Presidência da
República e volte os olhos para a insegurança absoluta em que hoje
vive o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos da Decisão

Normativa n° 9, foram recebidos e aprovados os Requerimentos nos
2.694 e 2.695/2001, da Comissão de Fiscalização Financeira, 2.696 a
2.701/2001, da Comissão de Transporte, e 2.702/2001, da Comissão
do Trabalho. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Ivair
Nogueira - indicando o Deputado Chico Rafael para membro efetivo
da CPI das Carvoarias na vaga do Deputado Dimas Rodrigues
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(Ciente. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões e às
Lideranças.); Adelino de Carvalho - informando de sua filiação ao
PMN; Sávio Souza Cruz - informando de sua filiação ao PMDB;
Agostinho Patrús - informando de sua desfiliação do PSDB e sua
filiação ao PTB; Anderson Adauto - informando de sua desfiliação do
PMDB e sua filiação ao PL; e Eduardo Brandão - informando de sua
desfiliação do PMDB e sua filiação ao PL (Ciente. Cópia à Gerência-
Geral de Apoio às Comissões e às Lideranças.); e pelas Comissões
de Turismo - aprovação, na 62 a Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 2.621/2001, do Deputado Marcelo Gonçalves; de Transporte -
aprovação, na 81a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
2.640/2001, do Deputado Pastor George e 2.656/2001, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; de Direitos Humanos - aprovação, na 88a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 2.634/2001, do Deputado
Bené Guedes; 2.63812001, do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
2.655/2001, do Deputado Cabo Morais e 2.657/2001, do Deputado
Sargento Rodrigues; de Defesa do Consumidor - aprovação, na 7P
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.602/2001, do Deputado
Bené Guedes; e pela Comissão Especial da Lei Robin Hood,
informando o final dos seus trabalhos (Ciente. Publique-se.), e
encaminha o seguinte relatório final:

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA LEI ROBIN
H000

Sumário
1 - Introdução
2 - A Lei Robin Hood - Da apresentação do projeto de lei até sua

entrada em vigor
2.1 - Os critérios de distribuição da parcela do ICMS pertencente aos

municípios
2.2 - Os critérios adotados até o advento da Lei n°12.040, de 1995
2.3 - Critérios adotados em outros Estados
2.4 - A proposta de mudanças feita pelo Poder Executivo
2.5 - A situação dos municípios em relação à proposta de mudança
2.6 - A tramitação do projeto na Assembléia Legislativa
3-O Projeto de Lei n°830/2000 e a Lei n° 13.803, de 27/12/2000
4 - Criação da Comissão Especial
4.1 - Objetivos
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4.2 - Composição
4.3 - Prazo de funcionamento
4.4 - Desenvolvimento dos trabalhos
5 - Conclusões
6 - Proposta
7 - Recomendações
1 - Introdução
O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é um tributo cuja instituição
e cobrança é do Estado membro. Contudo, a Constituição da
República determinou que tossem repassados aos municípios 25% do
produto da arrecadação desse tributo. E, para essa distribuição,
determinou que, no mínimo, 314 fossem distribuídos na proporção do
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias
e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios. O
restante - até 1/4 - deve ser distribuído em conformidade com a
legislação do respectivo Estado.

Portanto, somente cabe ao legislador estadual disciplinar os critérios
segundo os quais será rateado 1/4 da parcela do ICMS que pertence
aos municípios, por encontrar limites no texto constitucional.

Com base nessa permissão constitucional, foi editada a chamada
Lei Robin Hood, a Lei n° 12.040, de 28/12/95, que alterou, de forma
drástica, a sistemática até então adotada para distribuir aos
municípios mineiros a parcela do produto do ICMS que lhes compete.

Decorridos mais de cinco anos da entrada em vigor dessa lei,
compete, agora, a esta Comissão apresentar propostas de alterações
a fim de aprimorar os critérios de distribuição que se encontram em
vigor.

2 - A Lei Robin Hood - Da apresentação do projeto de lei até sua
entrada em vigor

2.1 - Os critérios de distribuição da parcela do ICMS pertencente aos
municípios

O sistema de repartição de receitas adotado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 prevê a participação do
município nas receitas auferidas pelos Estados oriundas da
arrecadação do ICMS, em conformidade com o disposto no art. 158,
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lv.

Ao regulamentar o dispositivo constitucional em questão, a União
editou a Lei Complementar Federal n° 63, de 11/1/90, tornando
obrigatório o repasse de 25% do total arrecadado pelo Estado aos
municípios, sendo que 3/4, no mínimo, são distribuídos na proporção
do valor adicionado nas operações que constituem fato gerador do
referido imposto, realizadas nos territórios dos respectivos municípios.
O restante, correspondente a até 1/4, é repartido em conformidade
com os critérios que o Estado estabelecer mediante lei.

No caso de Minas Gerais, foi editada, em 28/12/95, a Lei n° 12.040,
que recebeu o apelido de Lei Robin Hood, pelo fato de rearranjar a
sistemática de distribuição da parte sobre a qual lhe compete legislar,
de forma a favorecer os municípios de menor expressão no cenário
econômico, em detrimento daqueles que têm grande participação na
formação do VAF do Estado. Até a edição da referida lei, esse era o
critério quase exclusivo para repartição do ICMS.

Esse novo rateio leva em conta a capacidade dos municípios de
alocar recursos, considerando-se aspectos como educação, produção
de alimentos, patrimônio cultural, meio ambiente, saúde e receita
própria.

Portanto, os efeitos redistributivos da lei estão contidos nos limites
por ela definidos. Em vigor, a Lei Robin Hood provocou a diminuição
do nível de desigualdade na distribuição da cota-parte do ICMS,
deixando de privilegiar exacerbadamente o índice do VAF dos
municípios.

2.2 - Os critérios adotados até o advento da Lei ri 0 12.040, de 1995
A Lei n° 12.040 revogou o Decreto n° 32.771, de 4/7/91, sendo que

este, sem deixar de obedecer aos ditames da Lei Complementar
Federal ri° 63, de 1990, prestigiou o valor adicionado fiscal para o
cálculo da cota-parte a ser repassada aos municípios.

Em conformidade com a sistemática adotada pelo citado decreto, o
Estado repassava o montante que competia aos municípios da
seguinte forma:

a) 94,15% calculados na proporção do VAF municipal em relação ao
somatório dos VAFs de todos os municípios, utilizando-se um índice
resultante da média aritmética dos índices imediatamente anteriores
ao da apuração;
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b) 5,61% aos Municípios mineradores, a fim de compensar, por

meio de índices equivalentes, a perda decorrente da extinção, em
1988, do Imposto único sobre Minerais;

c) 0,24% aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita, com o
objetivo de amenizar as perdas de receita em virtude da emancipação
de distritos onde se localizam grandes indústrias, que constituíam a
grande fonte geradora do VAF desses municípios. Esse benefício
seria reduzido à proporção de 7v/o, anualmente, e se estenderia por
um período de 13 anos.

Portanto, os critérios de distribuição do ICMS adotados no Estado
privilegiavam os municípios mais desenvolvidos, em razão da
intensidade da atividade econômica, que determina um maior volume
de VAF. Utilizando-se quase que exclusivamente esse critério, ocorreu
uma concentração da distribuição da cota municipal do ICMS. A
época, 76,1% do VAF gerado no Estado foram provenientes dos 51
maiores municípios. Se forem considerados apenas os dez maiores, o
índice corresponde a 49,1%, conforme tabela abaixo.

Municípios 1 % do VAF -

10 maiores	49,1
20 maiores	61,6
30 maiores	67,5
40 maiores	72,1
51 maiores	76,1
Fonte: Riani (1996:65)
Essa elevada concentração da cota-parte municipal do ICMS

repercutia, conseqüentemente, nos valores 'per capita" da
distribuição. Assim, o menor valor no Estado era de R$0,25, o maior
chegava a R$692,31, e a média atingia R$43,47.

2.3 - Critérios adotados em outros Estados
Vários Estados, ao disporem sobre a distribuição da cota-parte do

ICMS sobre a qual lhes compete legislar, adotaram critérios diversos
da participação no VAF. A mensagem que acompanhou o projeto
apresentou os critérios adotados por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Paraná e Bahia, que reproduzimos:

2.3.1 - São Pau/o:
a) 1% na proporção do VAF de cada município;
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b) 13% de acordo com o número de habitantes em relação à

população do Estado;
c) 5% com base no valor da receita tributária própria;
d) 3% de acordo com a área cultivada;
e) 0,5% com base no percentual entre a área total, no Estado, dos

reservatórios de água destinados à geração de energia elétrica e a
área desses reservatórios no município, existentes no exercício
anterior;

f) 0,5% tendo em vista espaços territoriais especialmente protegidos;
g) 2% distribuídos igualmente pelo número de municípios do Estado

existentes em 31 de dezembro do ano anterior ao da apuração.
2.3.2 - Rio de Janeiro:
a) 10% em conformidade com a proporção entre a população do

município e a população total do Estado;
b) 7% de acordo com a área geográfica do município em relação à

área total do Estado;
c) 8% divididos igualitariamente entre os municípios.
2.3.3 - Rio Grande do Sul:
a) 7% com base na população do município:
b) 7% de acordo com a área física do município;
c) 5% em razão do número de propriedades rurais;
d) 3,5% com base na produção primária em relação à produção do

Estado;
e) 2,5% distribuídos igualmente entre os municípios.
2.3.4 - Paraná:
a) 8% de acordo com a produção agrícola;
b) 6% baseados na população do município;
c) 2,5% pela manutenção de áreas verdes;
d) 2,5% pela manutenção de mananciais;
e) 2% distribuídos igualitariamente entre os municípios;
1) 2% de acordo com a área geográfica do município:
g) 2% na proporção do número de propriedades rurais.
2.3.5 - Bahia:
Os 25% são rateados entre os municípios, de forma a compensar as

quedas verificadas em seus índices em relação à distribuição do ano
anterior.

Ressalte-se que esses critérios são aqueles que se encontravam em
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vigor à época da apresentação da proposta pelo Governo do
Estado.

2.4 - A proposta de mudanças feita pelo Poder Executivo
Em 14/11/95, foi enviada a esta Casa mensagem do Governador do

Estado que recebeu o n° 58 e que encaminhava o Projeto de Lei n°
568/95, cujo objeto era a substancial modificação dos critérios de
distribuição do ICMS.

De acordo com a citada proposição, os critérios de distribuição
seriam os seguintes:

a) 2% com base na população do município em relação ao número
de habitantes do Estado;

b) 2% a serem distribuídos entre os 50 municípios mais populosos;
c) 1% de acordo com a área geográfica do município em relação à

do Estado;
d) 2% em conformidade com a aplicação de recursos na educação;
e) 2% com base no percentual da receita de impostos aplicado na

área da saúde;
f) 2% de acordo com a receita própria do município em relação às

transferências de recursos federais e estaduais por ele recebidas;
g) 1% com base na área cultivada do município em relação à do

Estado;
h) 1% de acordo com o índice de Patrimônio Cultural do município e

o somatório dos índices para todos os municípios;
i) 1% com base na relação percentual entre o índice de conservação

ambiental do município e o somatório dos índices para todos os
municípios;

1)1% distribuído igualitariamente entre os municípios;
1)10% com base no VAF do município.
Como pode ser verificado, o VAF continuava a ter um peso

significativo no cálculo da cota-parte do município, embora já deixasse
de ser calculado exclusivamente na proporção direta de sua atividade
econômica, caindo de 94,06% para 88,05%, no ano de 1996, e para
79,62%, até 2000.

Esses critérios, segundo Marcelo Cardoso Soares, podem ser
agrupados em cinco tipos: econômico, geodemográfico, de gestão,
igualitário e restrito. E explica:

"O econômico se refere à expressão da atividade econômica do
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município e é representado pelo índice do VAF. O geodemográ fico
é aquele ligado à extensão territorial e à dinâmica populacional dos
municípios, tendo como integrantes a área geográfica, a população e
a população dos 50 municípios mais populosos. O de gestão se
relaciona à capacidade própria das Prefeituras de auferir receitas e
alocar recursos, tendo como componentes os índices de educação,
área cultivada, patrimônio cultural, meio ambiente, saúde e receita
própria. O igualitário considera todos os municípios iguais, sendo
representado pelo critério de cota mínima. Finalmente, o restrito se
refere àqueles índices que atingem apenas um grupo definido de
municípios, como Mateus Leme, Mesquita e os municípios
minera dores"'.

Um ponto importante que mereceu atenção do Executivo foi a
inclusão de uma regra especifica para ser aplicada no exercício de
1996, a fim de não modificar profundamente o valor dos repasses com
base nos critérios até então utilizados, numa tentativa de se evitar que
os municípios fossem surpreendidos pela nova lei.

2.5 - A situação dos municípios em relação à proposta de mudança
De acordo com um estudo realizado pela Secretaria da Fazenda,

664 municípios seriam beneficiados, em detrimento dos outros 92, que
apresentariam queda de receita. Estimou-se que 401 municípios
contariam com uma elevação de receita de mais de 10%, e a
perspectiva era de que 87% dos 756 municípios existentes à época
apresentassem aumento de receita.

2.5.1 - Os municípios favorecidos
O projeto de lei apresentado pelo Executivo estadual à Assembléia

Legislativa visando a definir novas regras para a distribuição da
parcela do ICMS pertencente aos municípios beneficiava diretamente
aqueles menos desenvolvidos economicamente. De acordo com os
estudos realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, dos 50
municípios que obteriam os maiores índices de aumento de receita
decorrente da sistemática proposta, 22 encontram-se nas regiões
Norte, vale do Jequitinhonha e vale do Mucuri.

2.5.2 - Os municípios prejudicados
A distribuição adotada pelo Decreto n° 32.771, de 1991,

determinava, sem exceção, que os municípios recebessem pelo que
produziam e arrecadavam, sem levar em consideração as suas
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necessidades. Com a nova proposta, a ótica seria alterada, pois
85% do total da receita reservada aos municípios seriam distribuídos
de acordo com a respectiva arrecadação, e os demais, em
conformidade com os critérios já mencionados. Com  isso, a grande
maioria dos municípios seria beneficiada com um incremento no
repasse,	restando	aos	municípios	mais	desenvolvidos
economicamente, aos mineradores e aos Municípios de Mateus Leme
e Mesquita arcarem com o ônus decorrente da mudança.

Passemos a analisar cada caso especificamente.
2.5.2.1 - Mateus Leme e Mesquita
Nos termos do projeto apresentado pelo Executivo, 92 municípios

perderiam receita com a implantação da medida. Dois desses
municípios perderiam mais de 20% da cota: Mateus Leme e Mesquita.
O primeiro teria menos 77,43% do ICMS em 1996, quando receberia
R$782.008,00 em vez dos R$3.465.249,00, e o segundo perderia
83,30%, quando sua receita cairia de R$1.380.112,00 para
R$230.535,00, estimados de acordos com a sistemática prevista na
Lei n° 11.042, de 15/1/93. Essa lei veio socorrer os dois municípios,
para não se tornarem inviáveis com a emancipação de seus distritos
que sediavam as indústrias que eram as suas principais fontes
geradoras de ICMS.

Para evitar o colapso desses municípios, seus Prefeitos e vários
Deputados se mobilizaram para convencer não apenas os demais
Deputados, mas o Governador, que se mantinha relutante em fazer
retornar o benefício, pois entendia que os municípios já haviam tido
um prazo para encontrar formas de se manter sem essa ajuda
financeira.

2.5.2.2 - Municípios mineradores
Os municípios mineradores, não contemplados no rol de critérios

para distribuição da cota-parte do VAF, poderiam perder até três
vezes a sua receita, devido ao fato de o projeto ter suspendido os
5,61% de ICMS que lhes foram concedidos como forma de amenizar o
impacto causado pela extinção do Imposto único sobre Minerais.
Segundo cálculos da Associação dos Municípios Mineradores de
Minas Gerais - AMIG -, a cidade de Pedra Azul, no vale do
Jequitinhonha, deveria sofrer uma perda de 53% de sua receita
mensal, e, em Santa Bárbara, o corte seria de 57%. Outros municípios
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bastante prejudicados com a nova lei seriam Nova Lima, Itabira,
Ouro Preto, Mariana, Itabirito, Congonhas, Poços de Caldas,
Paracatu, entre tantos outros.

2.5.2.3 - Municípios com movimento econômico elevado
Mesmo sabendo que a proposta de redistribuição do ICMS

acarretaria perda de receita para os municípios economicamente mais
desenvolvidos, vários Prefeitos manifestaram apoio à medida.

Em diversas ocasiões, o então Presidente da Associação Mineira de
Municípios defendeu o projeto, dizendo que os novos critérios
democratizariam e promoveriam justiça social no Estado,
"beneficiando os pequenos municípios sem causar maiores
prejuízos"2.

Muitos outros Prefeitos Municipais, que, mesmo sabedores de que
os municípios por eles administrados encontravam-se no rol daqueles
que amargariam prejuízos, em média de R$ 6,42 3, mostraram-se
favoráveis ao projeto apresentado pelo Governador.

2.6 - A tramitação do projeto na Assembléia Legislativa
O Projeto de Lei n° 568/95, do Governador do Estado, tramitou na

Assembléia Legislativa sob regime de urgência. Deveria o Legislativo
sobre ele deliberar no prazo de 45 dias, que, iniciado em 22/11/95,
terminaria em 6/3/96.

Inicialmente, o projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e
Justiça, de Assuntos Municipais e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para apreciação no prazo de 15 dias, em reunião
conjunta. A requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o
projeto também foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente.

O parecer aprovado na reunião conjunta da Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucional idade e
legalidade do Projeto de Lei n° 568/95 com as Emendas nos 1, 2 e 3,
apresentadas com o propósito de adequar o projeto ao disposto na
Carta Mineira, em seu art. 253, § 20, atribuindo aos municípios
mineradores um índice de 0,01%.

Por seu turno, a Comissão de Assuntos Municipais concluiu o seu
parecer opinando pela aprovação do projeto com as emendas até
então apresentadas.

Já a Comissão de Meio Ambiente vislumbrou que o projeto
necessitava de alguns reparos. Ao propor a Emenda n° 4, objetivava
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retirar da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - a
atribuição de fornecer os índices de conservação de cada município,
transferindo a obrigação para a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, a fim de que
esta pudesse designar tanto a referida fundação como qualquer outro
órgão para prestar essas informações. Outra alteração proposta,
contida na Emenda n° 5, estabelecia que o cálculo baseado no critério
de conservação ambiental valeria somente para aquelas efetivamente
implantadas. E, finalmente, a Emenda n° 6 incluiu a unidade de
conservação de âmbito municipal.

Por fim, ainda em primeiro turno, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária apresentou o Substitutivo n° 1, a fim de
que os reflexos decorrentes da aplicação dos critérios estabelecidos
na lei somente viessem a surtir efeitos a partir de 1998. O substitutivo,
além de incluir pequenas modificações nos critérios estabelecidos,
visando a aperfeiçoá-los, abrangeu as emendas propostas pelas
comissões anteriores. Merecem destaque as seguintes alterações:

a) estabeleceu-se percentual de participação específico para os
municípios mineradores, com índices diferenciados nos três anos
seguintes (1,5%, 0,75% e 0,11%, respectivamente);

b) definiu-se a realocação obrigatória dos valores atribuídos pelo
critério do Valor Adicionado Fiscal, na forma prevista em lei a ser
editada em 1998;

c) foi proposta a compensação financeira aos municípios de Mateus
Leme e Mesquita, em razão da perda decorrente da emancipação de
distritos, que vinha sendo compensada pela Lei n° 11.042, de 15/1/93,
e que ficaria expressamente revogada pelo art. 60 do projeto.

Foram apresentadas, em Plenário, as Emendas n os 7 a 19, que
receberam parecer da Comissão de Administração Pública pela
rejeição, com exceção da Emenda n° 18, que incluía as despesas com
o ensino infantil no critério Gastos com Educação, a qual recebeu
parecer pela aprovação.

Assim, o projeto foi aprovado em 1° turno, na forma do Substitutivo
ti0 1, com a Emenda ti° 18.

No 20 turno, a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do vencido e apresentou as Emendas
nos 1, 2 e 3, que visavam a efetuar pequenos ajustes no projeto.
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O Deputado Carlos Pimenta apresentou a Emenda n° 4, com o

objetivo de alterar o inciso IV do art. 1°, de modo a beneficiar não
somente os 50 municípios mais populosos, mas todos aqueles que
atinjam a faixa de 45 mil habitantes.

As emendas foram aprovadas, com exceção da última.
Encaminhada a Proposição de Lei n° 12.893, em 28/12/95, a lei foi

sancionada na mesma data pelo Governador do Estado e recebeu o
n°12.040.

Outro aspecto a ser observado é que a Lei Robin Hood, tal como foi
aprovada, era merecedora de reparos. Tanto assim que se editou a
Lei n° 12.428, de 27/12196, e algumas outras que introduziram
alterações na lei.

3 - O PROJETO DE LEI N° 830/2000 E A LEI N° 13.803, DE
27/12/2000

A Lei n°12.040, de 1995, estabelecia, em seu Anexo 1, uma variação
dos percentuais nos anos de 1995 a 2000, determinando, em seu art.
2°, que o percentual destinado a Mateus Leme e Mesquita fosse
extinto e destinado ao critério Cota Mínima. Contudo, em 1996, ao
editar a Lei n° 12.428, o legislador estadual optou por fixar esse
percentual em 5,5% e destinou o resíduo decorrente da redução do
percentual destinado aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita ao
critério VAF, sem explicitamente revogar o inciso II do
supramencionado artigo.

Daí, a conclusão de que a apresentação do projeto ocorreu em
momento oportuno, uma vez que tinha a finalidade de evitar que
aqueles municípios que se sentissem prejudicados recorressem ao
Judiciário para que este se manifestasse sobre a possível divergência
de interpretação que surgiria com a falta de uma previsão explícita na
legislação. A proposição não introduzia alteração nos percentuais
estabelecidos pela legislação então vigente, com exceção da
realocação já descrita.

Além desse objetivo, o projeto sugeria quatro alterações, que
consistiam em:

a) fixar periodicidade anual de apuração dos índices;
b) estabelecer novas datas para publicação dos índices provisórios e

definitivos;
c) garantir maior transparência na apuração dos índices;
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d) adequar o Anexo 1, de forma a incorporar ao VAF o percentual

resultante da extinção do critério "compensação financeira por
emancipação de distrito".

Portanto, não foi vislumbrada no projeto nenhuma alteração no que
tange ao cálculo dos valores a serem transferidos aos municípios, em
relação à legislação que vigorava à época em que foi apresentado.
Contudo, a proposição recebeu inúmeras emendas ao longo de sua
tramitação, mas foi aprovada em 1° turno com a Emenda n° 17 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 12, que se revelaram oportunas, ao
garantir maior transparência na publicação dos dados constitutivos
dos índices de cada município. Explicitaram, ainda, prazos para
interposição de recursos pelas municipalidades que viessem a
constatar quaisquer incorreções em seus índices. Outra medida
inovadora em relação ao projeto foi o retorno do critério
"compensação financeira por emancipação de distrito", que, segundo
o entendimento da maioria dos membros desta Casa, deveria vigorar
pelo mesmo período previsto na Lei n° 11.042, de 1993, que previa a
concessão desse benefício durante 13 anos. A queda gradativa no
percentual também estava prevista na referida lei.

Assim, em 27112/2000, foi sancionada, sem vetos, a Lei n° 13.803,
para vigorara partir do exercício seguinte.

4- CRIAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
4.1 - Objetivos
Durante a tramitação do Projeto de Lei n° 830/2000, foi constatada a

dificuldade de se mobilizarem os dirigentes municipais para discutirem
o assunto, em virtude da proximidade das eleições municipais. Um
sinal disso pôde ser percebido durante o debate público promovido
pela Assembléia Legislativa em julho de 2000, que não contou com
um número significativo de representantes dos municípios.

O mesmo ocorreu nos últimos meses do ano, já ocorrido o pleito
municipal, pois um número expressivo dos prefeitos eleitos no mês de
outubro ainda não havia tomado posse, o que inviabilizou o reinicio
das discussões em torno da matéria.

Por essa razão, a maioria dos membros desta Casa entendeu por
bem não introduzir nenhuma alteração significativa na lei, deixando
para um momento mais propício, em que a mobilização das
autoridades municipais se revelasse mais profícua. Daí a idéia de se
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criar esta comissão neste exerc(cio.

4.2 - Composição
A atual composição da Comissão é a seguinte:
a) membros efetivos: Alberto Bejani (PFL), Dinis Pinheiro (PL),

Anderson Adauto (PMDB), Arlen Santiago (PTB), Ermano Batista
(PSDB);

b) membros suplentes: Antônio Carlos Andrada (PSDB), Bilac Pinto
(PFL), Cristiano Canêdo (PTB), Geraldo Rezende (PMDB), Pastor
George (PL).

Em 20/6/2001, realizou-se uma reunião especial em que foram
eleitos, para Presidente, o Deputado Alberto Bejani e, para Vice-
Presidente, o Deputado Anderson Adauto. A Presidência designou o
Deputado Dinis Pinheiro para relatar a matéria.

4.3 - Prazo de funcionamento
A Comissão foi instalada em 24/5/2001, sendo os trabalhos

suspensos durante o recesso parlamentar. Reiniciadas as atividades,
foi o prazo prorrogado por 30 dias, a requerimento de seus membros.
Com isso as atividades deveriam ser concluídas em 5/10/2001. Diante
da realização de uma reunião extraordinária em 4110/01 em que
houve significativo comparecimento de Prefeitos Municipais e por
haver necessidade de um prazo mais dilatado para melhor se
analisarem os debates desenvolvidos ao longo da reunião, com base
em um acordo de Líderes, foi novamente o prazo dilatado, com
previsão de encerramento dos trabalhos em 10/10/2001.

4.4 - Desenvolvimento dos trabalhos
No início das atividades, foi aprovado um requerimento de autoria

deste relator, em que foram indicadas as autoridades que, direta ou
indiretamente, estivessem envolvidas em qualquer das fases de
apuração dos índices de cada município. Considerando o curto prazo
de que dispunha a Comissão para apresentação do relatório final e o
elevado número de indicações para convite, foi feita uma seleção para
que fossem ouvidas apenas aquelas cuja atuação se relacionasse
com questões mais polêmicas ou que apresentassem indícios de
necessidade de alteração.

Foram analisados os diversos aspectos ligados à aplicação da
legislação em vigor, no intuito de localizar pontos que merecessem
reparos.
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De uma forma mais detalhada, os trabalhos foram os seguintes:
4.4.1 - Convidados ouvidos pela Comissão:
Augusto Henrique Lio Horta, Gerente da Divisão de Normas e

Padrões da FEAM; José Henrique Portugal, ex-Secretário-Geral de
Governo; Miguel Ribon, Diretor de Proteção à Biodiversidade do IEF;
Argileu Martins da Silva, Diretor técnico da EMATER; Domingos
Caldonazo de Almeida, pesquisador da Fundação João Pinheiro;
Antônio Pereira Júnior, Prefeito Municipal de lbirité.

4.4.2 - Análise das propostas recebidas
Sugestões de alteração da Lei Robin Hood foram apresentadas, as

quais passamos a comentar.
Representando a Fundação Estadual do Meio Ambiente, o seu

Gerente de Divisão de Normas e Padrões sugeriu que o percentual
destinado ao critério "meio ambiente" fosse aumentado para 2%,
visando a motivar ainda mais os municípios a aplicarem recursos em
saneamento básico e unidades de conservação. A proposta não se
revela muito oportuna, por entendermos que os recursos decorrentes
desse critério estão se concentrando em um número muito pequeno
de municípios, de forma que, se houver a alteração sugerida,
ocorrerá, em curto prazo, uma simples duplicação dos valores
repassados. Com isso, a discrepância na distribuição, que foi por nós
verificada, se agravaria.

O Diretor técnico da EMATER indicou problemas no critério
"produção de alimentos" e sugeriu a criação de novos "subcritérios",
de forma a recompensar os investimentos municipais que visem a
beneficiar os pequenos produtores, denominados agricultores
familiares. Propôs, ainda, a alteração do percentual destinado a esse
critério, que passaria de i% para 2%. Esta última proposta nos parece
inviável, no momento, mas a primeira, a nosso ver, seria fator de
aperfeiçoamento do critério. Porém, deixamos que a comissão
temática competente se manifeste sobre o assunto.

O Diretor de Proteção à Biodiversidade do IEF ressaltou a
necessidade de se regulamentar o fator de qualidade das unidades de
conservação.

A Fundação João Pinheiro, por meio do coordenador técnico da Lei
n° 13.803, de 2000, apresentou as seguintes sugestões, que, dada a
exigüidade do prazo de duração desta Comissão, devem ser mais
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bem analisadas pelas comissões permanentes desta Casa durante
a tramitação do projeto de lei que apresentamos ao final:

a) diminuição ou extinção do critério VAF,
b) mudança das datas de publicação dos índices: o provisório

passaria para final de outubro e o definitivo até 31 de dezembro;
c) incluir na lei a responsabilidade da FJP pelo cálculo dos critérios

Área Geográfica, População, População dos cinqüenta mais
populosos e Patrimônio cultural (incisos II, III, IV e VII), pois já vem
sendo adotada tal prática;

d) a lei se ressente de uma coordenação geral que integre os vários
órgãos responsáveis pelo cálculo dos diversos índices;

e) uma parcela do índice de educação deve levar em consideração
indicadores de qualidade do ensino na rede municipal, que poderiam
ser as taxas de repetência e evasão, bem como resultados médios em
avaliações periódicas;

f) tomar o somatório do número de alunos matriculados no ano e
dividir pelo somatório do número de alunos no Estado;

g) incluir no texto da lei a obrigatoriedade do envio da prestação de
contas dos Fundos Municipais de Saúde ao TCEMG ou diretamente à
Fundação João Pinheiro para que o gasto seja agregado no cálculo do
critério 'saúde per capita", bem como adoção do gasto realizado com
recursos próprios do município como critério;

h) excluir do cálculo do critério patrimônio cultural os bens que não
tenham recebido investimentos por parte do município para sua
preservação ou restauração após o seu tombamento;

i) instituir no texto da lei um mecanismo de compensação financeira
em virtude de erros nos cálculos, liminares, etc.;

j) os percentuais relativos a Mateus Leme e Mesquita, que
gradativamente reverterão ao VAF, deveriam ser destinados para
outros critérios.

Por fim, o Prefeito Municipal de lbirité apresentou a minuta de
projeto de lei, que, em suma, utiliza apenas a "cota mínima" e o "rateio
per capita" como critérios para redistribuição da parcela do ICMS
pertencente aos municípios. Entretanto, limita o rateio apenas aos
municípios que apresentem média de receita per capita abaixo da
média estadual, após rateado o montante proveniente do VAF.
Propõe, ainda, novo mecanismo para se estabelecer o índice
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correspondente ao VAF, no caso de empresas que se situem no
território de mais de um município. Com o objetivo de não
introduzirmos uma brusca alteração na sistemática de rateio,
deixamos de considerar essa proposta. Ressalte-se que entendemos
oportuna a última sugestão, relativa ao cálculo do VAF de municípios
que sejam sede de uma mesma empresa, pelos argumentos tecidos a
seguir.

4.4.3 - Problemas na aplicação da lei
Desde a sua edição, a Lei n° 12.040, sucedida pela Lei n° 13.803, foi

alvo de questionamentos em alguns dispositivos, com destaque para o
art. 30 e seus parágrafos.

Em relação ao "caput'Ç observamos que a lei faculta aos municípios
em cujos territórios esteja situada uma mesma empresa celebrarem
um acordo para solução do problema causado pelo cálculo do VAF
gerado em cada um deles. E esse o texto da norma em tela:

"Art. 32 - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção
e à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados
pelo IGMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se
estender pelos territórios de mais de um município, a apuração do
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela
Secretaria de Estado da Fazenda".

Ocorre, porém, que o Supremo Tribunal Federal - STF - já se
manifestou acerca dessa matéria, no Recurso Extraordinário n°
94.613-6/SP, quando os Municípios de Mauá e Santo André
discutiram essa questão em juízo. Para sintetizarmos os fatos,
esclarecemos que a Petroquímica União S.A. tem sede nos dois
municípios, mas o domicílio fiscal se situa em Santo André. Assim, a
Secretaria Estadual da Fazenda considerava que todas as operações
geradoras de ICMS ocorriam nesse município, o que levou Mauá a
questionar, perante o Tribunal de Justiça paulista, por meio de
mandado de segurança, esse posicionamento do Estado. Foi
concedida a segurança, determinando que a cota de cada um dos
municípios fosse calculada de acordo com a proporção da área
ocupada em cada um pelo referido complexo industrial. Santo André
recorreu ao STF, no afã de modificar a decisão do TJ-SP; contudo,
logrou êxito em parte, pois a decisão de nossa Corte Constitucional
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determinou que o cálculo da parcela discutida considerasse os
fatos geradores ocorridos no território de cada um deles, e não
apenas a proporcionalidade da área ocupada pela empresa.

Assim apresentamos uma sugestão, consubstanciada no projeto de
lei ao final redigido.
Quanto aos 10 e 2°, cumpre-nos asseverar que a metodologia

neles prevista para determinar o VAF referente à produção de energia
elétrica tem sido alvo de muitos questionamentos junto ao Poder
Judiciário. O teor desses dispositivos é o seguinte:

"Art. 32
§ 1 - Com relação às operações de circulação de energia elétrica,

entendem-se como estabelecimento de usina hidrelétrica as áreas
ocupadas pelo reservatório de água destinado à geração de energia,
pela barragem e suas comportas, pelo vertedouro, pelos condutos
forçados, pela casa de máquinas e pela subestação elevatória.

§ r - O valor adicionado relativo a usina hidrelétrica cujo
estabelecimento ocupe território de mais de um município será
creditado conforme os seguintes critérios:

- 50% (cinqüenta por cento) ao município onde se localizarem a
barragem e suas comportas, o vertedouro, os condutos forçados, a
casa de máquinas e a estação elevatória e, no caso de um ou alguns
desses componentes se situarem em território de mais de um
município, o percentual será dividido em tantas partes iguais quantos
forem os municípios envolvidos, a cada qual atribuindo-se uma delas;

II - 50% (cinqüenta por cento) aos demais municípios, ao município
sede a que se refere o inciso 1 inclusive, respeitada a proporção entre
a área do reservatório localizada em território do Estado e a localizada
em cada município, de acordo com o levantamento da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, sem prejuízo de termo de
acordo a ser celebrado entre os municípios.

Destacamos que o Tribunal de Justiça concedeu liminar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 185.337-3.00, ajuizada pelo
Município de Araporã, para suspender os dispositivos de igual teor
contidos na Lei n° 12.040. Com isso, a Secretaria de Estado da
Fazenda, ao divulgar os índices do VAF, enfrenta a séria dificuldade
de levar em consideração em seus cálculos uma série de liminares,
que, por sua precariedade, podem ser cassadas, determinando um
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novo cálculo dos índices.

Por essas razões, deixamos de estabelecer qualquer critério para o
cálculo do VAF decorrente do ICMS relativo à geração de energia
elétrica.

5- CONCLUSÕES
Após diversas reuniões desta Comissão com convidados e

audiências públicas nas quais ouvimos o clamor da grande maioria
dos municípios mineiros, ficaram patentes a importância e a
necessidade de se alterar a forma atual de distribuição do ICMS.

Realizamos vários estudos, projeções e estimativas de impacto, a
fim de encontrar um caminho que nos levasse à adoção de critérios
que proporcionassem ganhos de receita aos municípios cuja
arrecadação impossibilita aos seus administradores realizar
investimentos na área social e proporcionar condições dignas de vida
aos cidadãos.

Concluímos por propor a redistribuição do percentual de 4,632 %
que atualmente é rateado com base no VAF do município. Essa
conclusão se deve ao fato de considerarmos que este critério já é
devidamente privilegiado pela Constituição Federal, que determina
que no mínimo 75% da parcela do ICMS pertencente aos municípios
serão distribuídos com base no VAF.

Após intensa discussão e reflexão, optamos por redistribuir a parcela
do ICMS pertencente aos municípios da seguinte forma:

1 - Classificamos os critérios de distribuição, agrupando-os em três
grupos:

Critérios econômicos: VAF da Constituição (75%), produção de
alimentos, meio ambiente, receita própria, municípios mineradores e
compensação financeira aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita;

Critérios sociais solidários: área geográfica, população, população
dos 50 municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural,
saúde , cota mínima;

Critério de compensação solidária: ICMS solidário ( redistribuição do
percentual que era distribuído pela Lei Robin l-lood com base no VAF).

2 - Calculamos o índice consolidado dos critérios econômicos, que é
a média aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator
de ponderação é o percentual atribuído a cada índice.

3 - Calculamos a média per capita dos critérios econômicos do ICMS
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recebido pelo conjunto dos municípios mineiros, dividindo o índice
consolidado dos critérios econômicos pela população do Estado.

4 - Calculamos o ICMS per capita dos critérios econômicos para
cada um dos municípios.

5 - Restringimos a participação nos critérios sociais solidários aos
municípios que estavam abaixo da média per capita dos critérios
econômicos acrescida de 40%•

6 - Redistribuímos o percentual do critério VAF que excedia o
mínimo constitucional, instituindo uma compensação per capita para
os municípios cujos índices consolidados de critérios econômicos e
sociais ficaram abaixo da média per capita acrescida de 40%. A esse
novo critério demos o nome de "critério de compensação solidária".

Para consubstanciar nossa proposta, apresentamos a seguir um
projeto de lei propondo nova forma de distribuição para o ICMS
pertencente aos municípios.

6-PROPOSTA
PROJETO DE LEI N°/2001

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o
inciso II art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos
percentuais indicados no Anexo 1 desta lei, conforme os seguintes
critérios:

- Critérios econômicos:
a) Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos

critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso 1 do § 1° do art.
150 da Constituição do Estado;

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
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incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

3 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre
os municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no município;

4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b' deste inciso;

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios:
1 - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam a, no mínimo, respectivamente,
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio 'per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -;

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
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de municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b" deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

d - receita própria: relação percentual entre a receita própria do
município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

e - municípios mineradores: percentagem média do Imposto único
sobre Minerais - IUM - recebido pelos municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado da
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM naquele exercício;

- compensação financeira por emancipação de distrito:
compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles
desmembrados;

II - Critérios sociais solidários:
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do

município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -;

b) população: relação percentual entre a população residente no
município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -;

c) população dos 50 municípios mais populosos: relação percentual
entre a população residente em cada um dos 50 municípios mais
populosos do Estado e a população total destes, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da
pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo
município, publicada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei,
observado o disposto no § P deste artigo;

e) patrimônio cultural: relação percentual entre o índice de
Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de todos
os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
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Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura,
que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados
apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o
disposto no Anexo III desta lei;

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo 1 desta lei serão distribuídos aos municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo 1, que serão
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente
atendida;

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea 'a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados a essa variável será
distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde "per
capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per capita"
de todos os municípios do Estado, calculada com base nos dados
relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior, fornecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado;

g) cota-mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os municípios;

III - Critério de compensação solidária:
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente

em cada um dos municípios com menor índice de ICMS per capita do
Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação João
Pinheiro.

§ 1° - Os municípios cujo índice consolidado dos critérios
econômicos seja superior à média do Estado acrescida de 40%
(quarenta por cento) ficam excluídos da participação nos critérios
listados no inciso II deste artigo.

§ 2° - Para o efeito do disposto no inciso III:
1) considera-se índice de ICMS per capita o percentual resultante da

divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos 1 e II
de cada município pela respectiva população, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística - IBGE;

II) consideram-se municípios com menor índice de ICMS per capita
aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento).

§ 3° - Para o efeito do disposto na alínea "d" do inciso II deste artigo,
ficam excluídos os municípios nos quais o número de alunos
atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90%
(noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 40 - Para fins do disposto na alínea "b" do inciso 1 deste artigo:
1) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
fará publicar, a cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele
inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente;

II) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os
seguintes requisitos:

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos
fiscais, sendo que cada município possui seu próprio módulo fiscal,
cuja extensão varia entre o limite mínimo de Sha (cinco hectares)
(Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta hectares) (São Romão);

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio.
§ 50 - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, no primeiro dia

útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior
relativamente aos itens 1 e 2 da alínea "f" do inciso II deste artigo,
para fins de distribuição no mês subseqüente.

§ 60 - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de
cada mês, os índices de que tratam os incisos 1 a III deste artigo que
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a
consolidação destes por município.

§ 7° - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata a alínea 'a" do
inciso 1 deste artigo.

§ 81 - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
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Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para
apuração anual do VAF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais.

§ 9° - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 8 0 deste artigo no prazo
de quinze dias contados do seu recebimento.

§ 10 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar até o dia 31
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea 'a" do
inciso 1 deste artigo, após o julgamento das impugnações previstas no
§ 8°, bem como o índice consolidado geral de participação de todos os
municípios, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente.

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos 1 a III deste artigo.

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento
de distrito, previsto na alínea "f" do inciso 1, extingue-se no exercício
de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual serão
incorporados ao índice de que trata o inciso III deste artigo, observado
o disposto no Anexo 1 desta lei.

Art. 20 - A apuração do VAF compreenderá o montante global da
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei
Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 30 - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e
à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo
ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se
estender pelos territórios de mais de um município, a apuração do
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela
Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 1 0 - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada município, dando conhecimento a todos os
interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no "caput"
deste artigo.

§ 20 - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado
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ocorrido no território de cada município, o contribuinte deverá
apurá-lo na proporção da área utilizada pelo estabelecimento nas
etapas de produção, comercialização, prestação de serviços,
armazenamento, administração, estacionamento ou outras em que
haja desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do
estabelecimento.

§ 30 - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores ou diante da discordância da proporcionalidade
apresentada pelo contribuinte do imposto, cabe recurso à Secretaria
de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos índices definitivos,
para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, a qual
compete fixar a proporcionalidade.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao da data de sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei n° 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

Anexo 1
(a que se refere o art. 10 da Lei n° ,de de de)

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.10.01.

Anexo II
índice de Educação - PB

(a que se refere a alínea "d" do inciso II do art. 1° da Lei n°, de de de)
PEi =	ICMAi x 100 considerando-se

E ICMAI

a)	MF1MI, onde
ICMAI

-	CMAI

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do
Município.

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município,
calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
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Estado da Educação.

b) t ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios.
Anexo III

índice de Patrimônio Cultural - PPC
(a que se refere a alínea 'e" do inciso II do art. 1° da Lei n° ,de de de)
PPC Somatório das notas do município

Somatório das notas de todos os municípios

* - O Quadro do Anexo III foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.10.01.

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os

constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
PElAM.
2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os

constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários
integrantes dos perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13 a Coordenação Regional do IPHAN.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a
comprovação, pelo município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica
e metodologia adequadas;

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais.
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-	 Anexo IV
índice de Conservação do Município - IC

(a que se refere o item 2 da alínea "c ' do inciso 1 do art. lO da Lei n°
de de de

- índice de Conservação do Município '1"
lC = FCMi onde:

FCE

a) FCMi = Fator de Conservação do Município "1'
b) FCE = Fator de Conservação do Estado
II - FCE - Fator de Conservação do Estado
FCE = E FCMI, onde
a) FCMi = Fator de Conservação do Município '1"
FCMi = E FCM i,l
b) FCM l,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j"

no Município "1"
III - FCMiJ = Área UCi,i x FC x FQ, onde

Área Mi

a) Área UC ,j= Área da Unidade de Conservação "j" no Município 1"
b) Área Mi = Área do Município
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de

Conservação, conforme tabela
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura,
entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, entre outros
parâmetros, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM. (1)

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 até que sejam
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da
deliberação normativa do COPAM.

Tabela
Fator de Conservação para Categorias de Manejo de Unidades de

Conservação
* - A Tabela foi publicada na ediçlão do "Diário do Legislativo" de

16.10.01.
Notas:
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1 - APA 1 dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II

não dispõe de zoneamento.
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, incisos 1 e 14, da Lei

Federal n° 6.766, de 19/12/79, para proteção de mananciais ou do
patrimônio paisagístico e arqueológico.

7 - Recomendações
a) A legislação sob análise garante transparência dos dados que são

considerados no cálculo dos índices dos critérios para o rateio da
parcela do ICMS de que tratamos, principalmente no § 10 do art. 1° da
Lei n° 13.803, que tem o seguinte teor:

"Art. 1°- ............................................................
§ 10 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os

dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos 1 a XIII deste artigo".

Ressalte-se que constatamos o descumprimento desta norma, uma
vez que as publicações mensais e trimestrais contêm apenas os
índices.

Outra infringência a dispositivos da lei é a publicação, fora dos
prazos nela previstos, dos índices definitivos para todos os critérios,
que deve se dar até o dia 31 de agosto de cada ano, segundo o § 80
do art. 1°. A Comissão recebeu sugestão para modificar esse prazo,
passando-o para o final do mês de dezembro. Mas entendemos que o
sentido da publicação em agosto prende-se ao fato de que o
município deve conhecer os elementos que o nortearão na estimativa
de sua receita para o exercício seguinte no processo de elaboração
do projeto da lei orçamentária anual. Por isso, somos da opinião que o
prazo, além de não ser alterado, deve ser rigorosamente cumprido.

Por essas razões, recomendamos à Mesa diretora desta Casa que
atribua responsabilidade a alguma das comissões permanentes,
preferencialmente à Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, para que acompanhe permanentemente o processo
de apuração e publicação dos índices dos critérios de rateio do ICMS.

b) Em decorrência das inúmeras ações judiciais promovidas por
municípios, cujo objeto seja a alteração dos índices previstos na
legislação vigente, recomendamos seja encaminhado oficio ao Poder
Executivo, com vistas a que informe a todos os municípios, sempre
que tramitarem processos dessa natureza, para que se manifestem
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nos respectivos processos, uma vez que toda alteração nos índices
de um município repercute no de outros;

c) Esta Comissão recebeu uma denúncia do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, segundo a qual os repasses relativos à parcela do
ICMS pertencente aos municípios não estariam sendo feitos na
integralidade do percentual de 25%, determinado pela Constituição
Federal. Diante desse fato, a Comissão solicitou que a denúncia
desse origem a um pedido de informações à Secretaria de Estado da
Fazenda sobre os valores oriundos da efetiva arrecadação do ICMS e
daqueles entregues aos municípios. Portanto, recomendamos à Mesa
diretora que indique uma comissão permanente para acompanhar o
procedimento e realizar análise dos dados informados.

d) Para que o projeto de lei que estamos apresentando tenha a
tramitação encerrada nesta Sessão Legislativa, recomendamos que
seja dado ao projeto o regime de urgência, para que possa produzir
efeitos a partir do próximo exercício;

e) A legislação em exame procura e produz uma certa distribuição
de renda no Estado. Entretanto, o limite máximo de 1/4 da receita para
rateio por critérios sociais, advindo da Constituição Federal, impede
que se alcancem resultados satisfatórios. A mudança do limite
depende da reforma tributária, que é da competência do legislador
federal. Enquanto ela não ocorre, recomenda-se aos órgãos públicos
que, tanto para prever e programar incentivos para industrialização
quanto para projetar os orçamentos, não haja nenhum tipo de
privilégio para municípios que tenham, reconhecidamente, um elevado
movimento econômico.

Sala das Comissões, 10 de outubro de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arlen Santiago -

Ermano Batista - Geraldo Rezende.
1 SOARES, Marcelo Cardoso. O Impacto Redistributivo da Lei Robin

l-lood. Revista do Legislativo, n.16,
2 Assembléia na Imprensa. n° 1105, 17.11.95, p. 1.

O cálculo desta média não leva em consideração a perda dos
Municípios de Mateus Leme e Mesquita, por não estarem
contemplados na proposta do Governador.

- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento
Interno.
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Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Eduardo
Hermeto e outros em que solicitam a realização de reunião especial
para homenagear a cidade de Nova Lima pelo transcurso dos seus
300 anos de fundação e pela passagem do seu 1100 aniversário de
emancipação político administrativo; e Pastor George e outros (2) em
que solicitam a realização de uma reunião especial para homenagear
a Igreja Universal do Reino de Deus pela passagem dos seus 24 anos
de fundação e de uma reunião especial para homenagear a Igreja
Adventista do Sétimo Dia, pelos serviços prestados à comunidade.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Márcio
Cunha solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, senhores que nos visitam e imprensa
presente, dois assuntos trazem-me à tribuna. O primeiro é informar
que o nosso ilustre Deputado Paulo Piau, relator da
Comissão Especial de Ensino Superior, irá providenciar a leitura do
relatório final dessa Comissão. Ao anunciar que o Deputado fará a
leitura do relatório, gostaria de dizer que essa Comissão, motivada por
inspiração do ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão, fez seu
trabalho. Em que pese às limitações que tivemos em função da
exigüidade do tempo, em função de alguns problemas da Assembléia,
em função da greve dos professores universitários, a Comissão
acabou não fazendo o trabalho que gostaríamos de realizar. E
importante registrar que, a despeito dessas limitações, tivemos
condições de levar à Comissão alguns reitores de universidades,
especialmente os da UNIMONTES e da UFMG, que lá estiveram,
discutindo conosco a situação do ensino superior em Minas Gerais.
Mas, muito mais do que isso, em função de problema localizado que
acabou nos deixando perplexos, pegando de surpresa, que foi a
discussão da constitucional idade da criação dessas duas faculdades
do Governo Federal. Depois o próprio MEC veio a público, através de
nota oficial, dizendo que não era bem aquilo, que na verdade estavam
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questionando sob o ponto de vista não da regulamentação, mas da
fiscalização. Infelizmente, o mal já havia sido praticado. E importante
reagirmos. Na oportunidade, desta tribuna, muitos de nós, Deputados,
tivemos condições de mostrar nosso desencantamento com o
pronunciamento do MEC, porque exatamente as tradições dessas
duas faculdades não mereciam passar pelo que passaram. Ficou
nosso protesto e nossa indignação. Por duas vezes na Comissão
tratamos dessa questão, tendo a oportunidade de ouvir diversos
setores dessa área. Como ex-professor, pessoa ligada ao setor
educacional, não tenho dúvidas de que hoje tanto a questão do ensino
fundamental quanto a questão do ensino médio estão sendo
razoavelmente tratadas, tanto por parte dos municípios, onde o
processo educacional foi municipalizado, quanto por parte do Governo
do Estado, por parte das instituições existentes. Sem dúvida alguma,
a grande discussão, hoje, tem que ser o ensino superior em Minas
Gerais. Vemos Estados como o Rio de Janeiro, onde a oferta é muito
maior do que a demanda, não havendo a menor dificuldade de se
fazer determinado curso superior. Aqui, em Minas Gerais, está
começando esse processo. Temos que questionar a quantidade de
faculdades e cursos de ensino superior sendo criados. E preciso levar
em conta a questão da qualidade. Nossa maior motivação é uma
UFMG e a própria LJNIMONTES com a qualidade dos serviços que
vêm prestando, especialmente com baixo custo para nossos alunos.

Por último, quero prestar uma homenagem. Amanhã é dia 12 de
outubro, dia, em primeiro lugar, de Nossa Senhora Aparecida,
padroeira do Brasil. O Deputado Durval Angelo, pelo que sei, assim
como eu, é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Mas além de
comemorarmos o dia da nossa padroeira, comemoramos também
uma data importante que deve sempre ser lembrada, que é o
descobrimento da América por Cristóvão Colombo. Motivado por isso,
no início da república, dedicou-se o dia 12 de outubro ao Dia das
Crianças. Hoje, neste momento em que vemos o mundo ser
bombardeado por uma onda terrorista, temos a obrigação e o dever
de fazer uma reflexão profunda a respeito de tudo isso. E importante
também fazermos menção às crianças brasileiras.

Quero, desta tribuna, prestar uma homenagem a todas as crianças
mineiras e brasileiras, e o faço na presença dos meus filhos,
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Bernardo, de 12 anos, e Leonardo, de 8 anos, que se encontram
nas galerias. Comunico ao Plenário que estou dando entrada, nesta
Casa, a um projeto de lei, à semelhança do que fez o falecido ex-
Vereador de Belo Horizonte, Júlio Ferreira, que criou, na Câmara
Municipal desta Capital, o Vereador-mirim. Estamos entrando com o
projeto que cria a figura do Deputado-mirim, não só para homenagear
as crianças mineiras, mas para que possamos começar a discutir,
com os jovens, o verdadeiro papel dos legisladores mineiros e
brasileiros em nível de Câmara Municipal, de Assembléia Legislativa e
do Congresso Nacional.

Recentemente, esta Casa foi alvo de inúmeras críticas, entre elas o
fato de que não estaríamos cumprindo o nosso papel constitucional. E
qual é o nosso verdadeiro papel constitucional? E legislar, produzir
nossas leis e fiscalizar o Executivo. Evidentemente cada qual
responde por isso. Respondo por mim, por minha produção legislativa.
Apresentei mais de 30 projetos nesta Casa, cumprindo meu papel
como legislador mineiro. Presidi, por dois anos consecutivos, a
Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa, uma das mais
difíceis. Fizemos centenas de reuniões ordinárias e extraordinárias,
cumpri meu papel de legislador e fiscalizador do Executivo.
Infelizmente, a grande imprensa muito pouco ou nada divulga sobre o
nosso trabalho.

Inspiram-me, hoje, as crianças brasileiras, e amanhã, quando
comemoramos o Dia da Criança, comunico que estaremos entrando
com esse projeto, criando a figura do Deputado-mirim, porque
devemos, desde já, discutir com a sociedade, e principalmente com a
sociedade futura, o papel dos legisladores desta Casa, o papel que
cabe a cada um de nós, Deputados, representantes da sociedade
mineira. Esperava a véspera do Dia da Criança para anunciar a
apresentação desse projeto como forma de discutir o pape? deste
Legislativo, o papel que nos cabe a nós. Recentemente, em entrevista
a certo jornal, perguntei à repórter o que queria que respondesse
quando um cidadão do Alto Vera Cruz, onde tradicionalmente sou um
dos parlamentares mais votados, lá tendo sido Vereador por 16 anos,
por quatro mandatos, me dissesse: Márcio Cunha, sou seu eleitor há
19 anos e, infelizmente, estou desempregado, minha água e minha luz
foram cortadas, e gostaria de saber o que pode fazer por mim.
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Perguntei à jornalista se achava que deveria dizer a esse cidadão:
Desculpe-me, meu eleitor, mas estou nesta Casa para legislar e
fiscalizar o Executivo. Estaria sendo hipócrita se me dirigisse ao meu
eleitor dessa forma, porque a realidade é extremamente cruel,
perversa, 95% ou mais de pessoas que nos procuram fazem-no para
tratar exclusivamente de seus problemas pessoais. Não fui eleito para
pagar contas de luz e água nem para dar cadeira de rodas a ninguém.
Mas, Sr. Presidente, como alguém que tem solidariedade humana,
que tem sensibilidade, pergunto: de que forma tratar esse meu eleitor?

Portanto, Sr. Presidente, é essa a realidade que vivemos. A
sociedade sabe a que se presta um Vereador, a sociedade sabe a que
se presta um Deputado? Infelizmente, a nossa sociedade não sabe.
Muitos de nós cumprem o seu papel. Estão tramitando nesta Casa
mais de 30 projetos de minha iniciativa e praticamente nenhum deles
é divulgado pela nossa imprensa. Poucos sabem que sou autor do
projeto que trata da Ouvidoria da Licitação. O Governo Itamar Franco
recebeu inúmeras denúncias sobre corrupção, especialmente na
questão da licitação. Esse processo é importantíssimo. Hoje mesmo
fizemos na Comissão de Saúde uma discussão sobre a possibilidade
de termos no sistema público de saúde a acupuntura. Posso citar o
meu caso pessoal: por dez anos sofri com duas hérnias de disco e
estava para ser operado quando a acupuntura me curou. Mas,
felizmente, tive condição de pagar o tratamento. E o trabalhador que
não pode? Esse serviço não é disponibilizado na rede pública. E o
projeto é de minha autoria, mas ninguém sabe disso.

Portanto, Sr. Presidente, estou cumprindo meu papel constitucional.
E hoje, véspera do Dia das Crianças, numa homenagem às crianças
mineiras, estou entrando com esse projeto que institui a figura do
Deputado-mirim, para que as nossas crianças saibam a que se presta
um parlamentar e qual é a sua responsabilidade. Muito obrigado e
parabéns às crianças mineiras, parabéns aos meus filhos Bernardo e
Leonardo.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-Feira,
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dia 15, às 9horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-

1.66012001
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa a declarar de utilidade pública o Recanto do Idoso - Abdias da
Veiga Molinari, com sede no Município de Piedade de Ponte Nova.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Recanto do Idoso - Abdias da Veiga Molinari, é uma sociedade

civil de direito privado com atividades assistenciais e filantrópicas que
tem como finalidades precípuas: amparar a velhice; promover e
estimular o estudo de temas ligados à terceira idade, buscando
soluções criativas e viáveis para os problemas dessa fase da
existência humana; procurar articular-se com entidades e órgãos
públicos e privados que atuam na área de assistência aos idosos;
desenvolver atividades visando a centrar esforços para que ocorra a
plena integração familiar e comunitária dos idosos, de forma a lhes
facilitar a participação, seja como beneficiários, seja como agentes
ativos, em programas de educação, cultura, artes, esportes, lazer e
saúde.

Portanto, a entidade merece o título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.660/2001 na forma original.

Sala das Comissões, 11 de outubro de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.698/2001
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Geraldo Rezende, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Liga Uberlandense de Karatê -
LUK -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça , que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1,
cabe , agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Liga Uberlandense de Karatê, fundada em 24111194, possui como

objetivos congregar os desportistas de Uberlândia para, juntos,
difundirem a prática do referido esporte, principalmente entre crianças
e jovens; trabalhar para utilizá-lo como instrumento educativo; atuar
no campo social e formação da cidadania; promover e apoiar ações
de prevenção e combate às drogas e outros vícios; promover, apoiar e
divulgar ações culturais.

O reconhecimento da instituição como de utilidade pública
fortalecerá as iniciativas ali desenvolvidas.

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

1.698/2001 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 15 de outubro de 2001.
José Henrique, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.438/2001
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em

análise solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
requerendo o envio a essa Comissão de cópias de todos os
documentos produzidos ou coletados no inquérito aberto pela
Corregedoria-Geral de Polícia para investigar denúncias feitas contra
policiais da 19a Delegacia Regional de Segurança Pública, em
Alfenas.

rs
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Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.
Fundamentação

Entendemos que a solicitação proposta foge ao âmbito das
prerrogativas constitucionais incumbidas ao Legislativo, ou seja, as de
fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. Cumpre-nos,
portanto, apresentar as razões para o nosso posicionamento,
insculpidas a seguir em texto sintético, já que fundamentação similar
foi oferecida ao Requerimento n° 2.406/2001, que fazia solicitação, em
essência, de mesmo teor e já foi apreciado nesta Casa.

Analisando as informações solicitadas na proposição, quais sejam,
cópias de todos os documentos produzidos ou coletados no inquérito
aberto pela Corregedoria-Geral de Policia para investigar denúncias
feitas contra policiais da 19 Delegacia Regional de Segurança
Pública, temos a informar que a fase de inquérito é sigilosa para
garantir a consecução do procedimento e o bom desempenho das
funções de seu condutor. Não admitindo o contraditório, suas
conclusões são encaminhadas à autoridade competente, que, se for o
caso, dará início à ação correspondente para a punição dos culpados.

Caso o inquérito não tenha sido bem conduzido, a autoridade
responsável, civil ou militar, tomará as providências cabíveis,
promovendo diligências e investigações, além de outros
procedimentos que julgar necessários.

Pelo visto, o controle da condução desse procedimento já está
suficientemente previsto em lei, não sendo necessário que a
Assembléia Legislativa assuma as funções de outrem e,
principalmente, estranhas àquelas que a Constituição mineira lhe
outorgou.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

2.438/2001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.484/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

rÀ'
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De autoria da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, a proposição em tela requer ao Presidente da Assembléia o
envio de ofício ao Diretor-Geral do DER-MG, solicitando seja
endereçada a essa Comissão listagem das empresas de ônibus
intermunicipais que estão em situação regular junto a esse órgão e
das que não estão, tendo em vista as normas existentes na legislação
atual.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Analisando o requerimento em questão, constatamos que matéria de

igual teor foi discutida por este parlamento: o Requerimento n° 350/99,
aprovado com a Emenda n° 1.

O pedido de informação dele resultante foi encaminhado ao DER-
MG através do Ofício n° 1.603/99. Por sua vez, aquele órgão enviou à
Assembléia Legislativa resposta ao questionamento proposto, através
do Ofício n° 1.198/99, que foi encaminhado à Comissão de Transporte
para seu conhecimento.

Em relação às normas legais vigentes, não houve alteração:
continua em vigor a Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que, além de
disciplinar os contratos firmados pela administração pública, determina
a aplicação de suas disposições, no que couber, aos convênios
celebrados por seus órgãos e entidades, obrigando-os, na qualidade
de repassadores, a dar ciência, após a assinatura do convênio, de sua
existência à Assembléia Legislativa.

Visto que se encontra arquivada neste parlamento à resposta a
indagação proposta e que novos ajustes lhe deverão, forçosamente,
ser remetidos, entendemos que a proposição em análise é
desnecessária.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

2.48412001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.486/2001

Mesa da Assembléia
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Relatório
Por meio da proposição em tela, a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas requer ao Presidente da Assembléia o
envio de ofício ao Diretor-Geral do DER-MO, solicitando seja
encaminhada à Comissão a relação dos contratos em vigor de todas
as linha intermunicipais de ônibus coletivos que trafegam em rodovias
pavimentadas, bem como a data da última licitação que outorgou cada
concessão.

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Analisando a matéria em questão, temos a informar que o

questionamento formulado foi contemplado pelo Requerimento n°
2.018/2001, nesta sessão legislativa, no qual é solicitada a relação
dos contratos e convênios assinados pelo DER-MO, a partir de janeiro
de 2000, incluindo o valor e o prazo de duração. A proposição foi
aprovada com a Emenda n° 1.

Ilustrando o que dissemos anteriormente, a Secretaria-Geral da
Mesa enviou o Oficio n° 1.276/2001, com as questões formuladas, em
29/10/2001, e a resposta veio através do Ofício n° 544/2001, que se
encontra arquivado e à disposição da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Temos a informar, ainda, que o Regimento Interno, ao fixar as
regras para direcionar os trabalhos deste Poder, em seu art. 284, 1,
dispõe que "a discussão ou a votação de proposição com objetivo
idêntico ao de outra aprovada ou rejeitada na mesma sessão
legislativa é considerada prejudicada".

Por tais considerações, consideramos inoportuno o envio da
solicitação.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela prejudicialidade do

Requerimento n° 2.486/2001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.487/2001

Mesa da Assembléia

rs
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Relatório

O requerimento em exame é de autoria da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e pretende seja solicitado ao
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, em
nome desta Casa, o envio das memórias de cálculo das receitas
orçamentárias para o exercício de 2002, em complemento às
informações já enviadas por meio do Ofício n° 351/2001/SEPLAN, de
9/7/2001, e do demonstrativo da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.

A proposição foi publicada em 25/8/2001 e a seguir encaminhada a
este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Como bem afirma o autor da matéria, os procedimentos ora

solicitados têm amparo tanto na Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, quanto na
Lei n° 13.959, de 26/7/2001, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2002.

Com efeito, referindo-nos de início ao primeiro diploma, o inciso V do
§ 20 do art. 40 afirma que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
de metas fiscais conterá "demonstrativo da estimativa e compensação
da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado"; e o § 3 0 do art. 12, que "o Poder
Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para
encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estudos e as
estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive da
corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo".

Já nos reportando à Lei n° 13.959, deparamo-nos com o § 2 0 do art.
90 , que estabelece, para a elaboração do orçamento de 2002, a
exigência de que o Poder Executivo coloque à disposição dos demais
Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até 12/7/2001,
os estudos e as estimativas das receitas para o exercício de 2002,
inclusive da receita corrente líquida, e as respectivas memórias de
cálculo. Ou seja, esta norma configura a aplicação daquela outra no
âmbito estadual.

rÀ'.
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Vale salientar que a proposição, além de ter amparo legal, como

demonstrado, também está resguardada pelo Regimento da Casa,
pois o seu art. 79, inciso VIII, ao enunciar as matérias que estão
sujeitas à apreciação da Mesa da Assembléia, com exigência de
emissão de parecer, faz referência a requerimento da mesma espécie
daquele ora examinado

Não há dúvida que o pedido de informações configura efetivo
exercício do controle externo do Poder Legislativo sobre o Executivo,
a ele outorgado pela Carta mineira, nos termos dos arts. 73 e 74, daí
merecer o nosso apoio.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.487/2001 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio-
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.514/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
a proposição em análise pretende seja endereçado, em nome deste
parlamento, ofício ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando-
lhe o envio do Termo de Entendimento visando o equacionamento da
divida estadual com empreiteiras, firmado entre a Fazenda Pública
Estadual e o Sindicato da Indústria da Construção Pesada - SICEPOT
-, acompanhado de todas as informações necessárias para a sua
avaliação, bem como o valor original e a atualização da dívida, a
relação de imóveis constantes do referido termo, os critérios utilizados
para a sua avaliação e os valores pelos quais foram transacionados.

O requerimento foi publicado em 1 0/9/2001 e a seguir encaminhado
a este órgão colegiado a fim de receber parecer, conforme dispõe o
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por tratar de pedido escrito de informação a autoridade pública

estadual, a proposição encontra amparo, sob o aspecto formal, no § 20
do art. 54 da Carta mineira, o qual, diga-se de passagem, assegura
que a recusa ou o não-atendimento ao pedido no prazo de trinta dias,
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ou a prestação de informação falsa implicam crime de
responsabilidade imputado a Secretário de Estado.

Por outro lado, o requerimento configura legitimo ato de controle de
natureza política e administrativa, exercido pela Assembléia
Legislativa sobre questão pública, razão pela qual infere-se que ele
encontra amparo ainda nos arts. 73 e 74 do mesmo Diploma.

Com efeito, entre outras coisas, esses artigos atribuem ao
Legislativo a competência de exercer controle externo sobre os atos
dos Poderes do Estado, envolvendo as questões contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, observados os
aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade
de ato gerador de receita ou determinante de despesas.

Queremos enfatizar o nosso ajuizamento de que é oportuna a
iniciativa da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
porquanto reconhecemos que os documentos e as informações
solicitadas são imprescindíveis para que ela possa,
fundamentadamente e com acerto, bem apreciar o referido ajuste
firmado entre o Poder Executivo e o SICEPOT.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.514/2001 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.520/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas requer à
Presidência da Assembléia Legislativa seja encaminhado ofício ao
Diretor-Geral do DER-MG, solicitando-lhe informações sobre as
razões pelas quais as obras da rodovia São Sebastião do Paraíso-
Jacuí estão sendo executadas pela empresa EGESA, não participante
do processo licitatório, sendo que a vencedora do referido processo foi
a Convap - Engenharia de Obras S.A.; e sobre as medições já
efetuadas pela atual construtora, com as respectivas planilhas de
preços.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
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receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A licitação, conforme Maria Sylvia Z. Di Pietro, em "Direito

Administrativo", "é o procedimento administrativo pelo qual um ente
público, no exercício da função administrativa, abre a todos os
interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento
convocatório, a possibilidade de formularem propostas, entre as quais
selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do
contrato".

Nos dizeres do art. 30 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que
regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, "a licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administração e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,
da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
os que lhes são correlatos".

Na licitação não se admite sigilo, sendo acessíveis ao público todos
os atos de seus procedimentos, salvo quanto ao conteúdo das
propostas, até a respectiva abertura.

No entanto, exatamente devido à publicidade do processo é que o
autor do requerimento pode afirmar que a ENGESA não participou do
processo licitatório para a execução das obras na rodovia São
Sebastião do Paraíso - Jacuí e, apesar disso, é a construtora que as
está realizando.

Se realmente estiverem ocorrendo esses fatos, estaremos diante de
um caso que foge aos parâmetros ditados pela legislação mencionada
e, ainda, ao que dispõe o § 1° do art. 15 da Constituição Estadual, que
obriga à observância dos mesmos princípios insertos na lei federal já
mencionada.

Como tal fato está sujeito ao controle fiscalizador que o art. 74 da
Carta mineira confere a este Poder, entendemos que a proposição é
oportuna e que são devidos esclarecimentos por parte do DER-MG,
para que a Assembléia Legislativa se posicione e se inteire dos fatos.

Conclusão

rÃ
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.52012001 na forma proposta.
Safa de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente -Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Avila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.532/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, a proposição em análise solicita ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado ofício ao Delegado de Itamarandiba,
requerendo o envio a esta Casa de cópia do inquérito policial que
investiga a morte do Sr. Jorge Bispo Meira, ocorrida em 13/8/2001.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Entendemos que a solicitação proposta foge ao âmbito das

prerrogativas constitucionais do Legislativo, ou seja, as de fiscalização
e controle dos atos do Poder Executivo. Cumpre-nos portanto,
apresentar as razões para o nosso posicionamento, insculpidas a
seguir em texto sintético, já que fundamentação similar já foi oferecida
em inúmeros requerimentos de igual teor já apreciados nesta Casa.

Analisando a informação solicitada na proposição, qual seja, a cópia
do inquérito policial que investiga a morte de determinada pessoa,
temos a informar que tal procedimento é sigiloso para garantir o êxito
das funções de seu condutor. Ademais, suas conclusões têm caminho
certo. São endereçadas ao Ministério Público, que é a autoridade
competente para dar início à ação penal cabível, se for o caso.

Se o inquérito não for bem conduzido, o membro do Ministério
Público que for designado para acompanhar o caso tomará as
providências necessárias, ou seja, promoverá diligências ou novas
investigações, além de outros procedimentos que julgar pertinentes.

Pelo visto, o controle da condução do inquérito policial já está
suficientemente previsto em lei, não sendo necessário que a
Assembléia Legislativa assuma as funções de outrem e,
principalmente, estranhas àquelas que a Constituição mineira lhe
outorgou.
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Conclusão

Diante do aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°
2.532/2001.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto

Pinto Coelho - Iva José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro
Antônio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.54612001
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Administração Pública, a proposição sob

comento intenta seja encaminhado ofício, em nome desta Casa, ao
Presidente da Junta Comercia? do Estado de Minas Gerais,
solicitando-lhe o envio de cópia do contrato social e suas alterações
da empresa Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas Ltda. -
CITEROL -, com o objetivo de esclarecer a compra de fardas pela
Polícia Militar do Estado da empresa citada.

Nos termos dos arts. 188 e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão
colegiado a fim de receber parecer.

Fundamentação
A fundamentação para o encaminhamento do pedido de

documentos e informações está embasada no fato de que - nas
palavras do Deputado Sargento Rodrigues, de quem partiu a iniciativa
do requerimento - "é papel da Assembléia Legislativa exercer a
fiscalização da administração pública, principalmente quando há
indícios de descumprimento da legislação, e favorecimento deste ou
daquele fornecedor de bens à administração pública por um longo
período sem que haja preservação dos princípios da licitação e da
livre concorrência".

Em principio, é válida a argumentação apresentada, porquanto o art.
73, § 1°, inciso II, bem como o art. 74, todos da Carta mineira,
asseguram que os atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado e de entidade da administração indireta se sujeitam ao
controle externo a cargo da Assembléia Legislativa, o qual envolve a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, levando-se em conta os princípios de legalidade,
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legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de
receita ou determinante de despesa.

No entanto, levando-se em conta a finalidade da proposição, qual
seja a de se averiguar a ocorrência ou não do fiel cumprimento do
procedimento licitatório no caso, entendemos que melhor seria fosse
dado ao pedido outro encaminhamento e conteúdo.

O fato é que a Lei Federal n°8.934, de 18/11/94, que dispõe sobre o
Registro Público de Empresas Mercantis e Aatividades Afins e dá
outras providências, estabelece, em seu art. 29, que "qualquer
pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os
assentamentos existentes nas Juntas Comerciais e obter certidões,
mediante pagamento do preço devido".

Em que pese a essa constatação, e tendo em vista não deixar de
atender ao pedido da Comissão de Administração Pública, devemos
levar em consideração que a Polícia Militar do Estado foi parte ativa
da transação na qualidade de contratante, o que nos autoriza a crer
que o Comandante-Geral desse órgão é autoridade capaz de prestar
os devidos esclarecimentos e que dispõe de toda a documentação
que se fizer necessária a tanto.

No tocante ao conteúdo da solicitação, temos por cedo que o envio
de cópia dos autos do processo licitatório é medida suficiente e
adequada para se atingir o objetivo pretendido. Por essas
considerações, apresentamos ao final deste parecer substitutivo ao
requerimento, com a intenção de incorporar as referidas alterações,
como também aprimorar a sua redação, de acordo com a boa técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.546/2001 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir formalizado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Administração Pública requer a V. Exa. seja
encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Policia Militar do Estado
- PMMG -, solicitando-lhe o envio de cópia dos autos do processo
licitatório referente à compra e à venda de fardas envolvendo esse
órgão e a empresa Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas Ltda. -

a
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CITEROL -, inclusive os documentos de habilitação para a
concorrência.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.55912001

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, por
meio da proposição sob comento, pretende seja encaminhado ofício
ao Presidente da CEMIG solicitando envio de relação das empresas
contratadas para a construção da hidrelétrica de Irapé, localizada na
região do vale do Jequitinhonha, com os valores e as obras a serem
executadas pelas referidas empresas.

A proposição foi publicada e a seguir encaminhada a este órgão
colegiado a fim de receber parecer, nos termos dos arts. 188 e 79,
VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
No âmbito desta Casa, o requerimento encontra amparo, quanto à

iniciativa, no inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, segundo o
qual às comissões compete encaminhar, por intermédio da Mesa,
pedido escrito de informação, entre outras autoridades estaduais, a
dirigente de entidade da administração indireta.

Já no plano constitucional encontramos o embasamento da
proposição no § 30 do art. 54 da Carta mineira, cujo conteúdo
normativo é o mesmo do dispositivo citado anteriormente, com o
acréscimo dos dizeres de que a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Quanto ao exame da pertinência de conteúdo da proposição,
devemos reportarmo-nos aos arts. 73 e 74 da mesma Carta, visto
tratarem da fiscalização e dos controles a serem exercidos pelo Poder
Legislativo. De acordo com esses artigos, os atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade de
administração indireta se sujeitam ao controle externo, a cargo da
Assembléia Legislativa, e, em se tratando de fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, levar-se-á em
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consideração a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade do ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Cumpre-nos expressar o nosso ajuizamento de que a apresentação
do requerimento configura ato típico do exercício de tal atribuição e se
nos apresenta oportuna, pois intenta dispor a Comissão desta Casa
das necessárias informações para desempenhá-la bem.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.55912001 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.615/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Edson Rezende
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Presidente da CEMIG, solicitando-lhe informações sobre as
providências efetivamente tomadas de interesse da população cujas
propriedades serão desapropriadas para a construção da Usina
Hidrelétrica de lrapé, bem como cópias do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA -, do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, das
licenças obtidas até o momento e das fases já executadas para a
implantação do referido projeto.

Após ser publicada, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com o art. 54, §30, da Constituição do Estado, é

facultada à Assembléia Legislativa, por intermédio de sua Mesa,
encaminhar a autoridades estaduais, inclusive a dirigente de sua
administração indireta, pedido escrito de informações, cuja recusa ou
não-atendimento no prazo de 30 dias importam em responsabilização.

Tal prerrogativa resulta da necessidade de controle dos atos do
Executivo, que, no sistema de separação dos Poderes do Estado,
deve ser exercido dentro de determinados parâmetros para não haver
a preponderância de um sobre o outro.
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A construção da Barragem de lrapé, objeto do presente

requerimento, irá gerar graves conseqüências para a comunidade
residente na área a ser inundada, incluindo nesse contingente famílias
remanescentes de quilombos, além de impacto no meio ambiente. Em
vista disso, não há dúvida de que cabe à CEMIG, responsável pela
realização da obra, restaurar a fauna e a flora na região e,
principalmente, as condições de existência do contingente humano
prejudicado.

Estando o poder público incumbido pela Constituição da República
de exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação ambiental, vários
procedimentos, além de estudo prévio de impacto ambiental, a que se
dará publicidade, consideramos oportuna a solicitação sob análise,
por versar sobre matéria de relevante alcance social.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.615/2001 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.616/2001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em tela, o Deputado Edson Rezende requer
ao Presidente da Assembléia Legislativa seja enviado ofício ao
Presidente do Conselho de Política Ambiental do Estado - COPAM -,
pedindo-lhe informações sobre a licença prévia concedida à CEMIG
para a construção da Usina de lrapé e, em especial, sobre as
condicionantes que serão detalhadas no Plano de Controle Ambiental.

Após publicação, vem a matéria à Mesa desta Casa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Uma das prerrogativas que a Constituição Estadual, no seu art. 62,

XXXI, confere privativamente à Assembléia Legislativa é a de
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, tanto da
administração direta quanto da indireta.

Para tanto, conta este Poder com o instrumento do pedido de
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informação aos Secretários de Estado e outras autoridades
estaduais, que deverão encaminhar a resposta no prazo de 30 dias,
sem o que responderão efetivamente pela negativa.

A construção da Usina de lrapé se nos afigura como atividade do
poder público capaz de provocar grande impacto no meio físico e
social, pois, além de inundar extensão considerável de terra,
acarretará conseqüências nefastas para as populações ribeirinhas,
inclusive as remanescentes de quilombos. Assim, é mister que esta
Casa inquira o órgão competente pela expedição da licença que
autorizará o inicio dos trabalhos e que deve considerar, em primeiro
lugar, os impactos ambientais.

E fundamental lembrarmos que, com o advento da Resolução n°
237, de 19112/97, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o
licenciamento ambiental foi melhor definido no tocante às
competências entre os entes federados, cuja divisão se pauta, em
princípio, pela amplitude do impacto ambiental. Se este for de âmbito
nacional ou regional, atua o IBAMA; se desenvolvido em mais de um
município, atua o Estado; se apenas local, cabe ao município
promover o licenciamento.

Conhecido o critério, verificamos que a expedição de licença, no
caso, em análise, é de competência do IBAMA, pois a usina interferirá
no curso d'água, na flora e na fauna de toda uma região. Fazendo
parte tal órgão da estrutura administrativa da União, refoge à
fiscalização deste Poder.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n°

2.616/2001.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator - Ivo José -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 11/10/2001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Luiz Lemos Quaglia, ocorrido em Lindóia, SP, em 10/10/2001. (-



Data:
N.° Nota Fisckl,

580Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento da Sra. Maria

Helena Costa, ocorrido em 6/10/2001, em Cachoeira de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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