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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 213a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 101312001
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: P Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 18012001
(encaminha o Projeto de Lei n° 1.39312001), do Governador do Estado
- 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.394 a 1.39612001 - Requerimentos n°s 1.919 e
1.92012001 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo e Sebastião Navarro
Vieira - Comunicação Não Recebida: Comunicação do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Doutor Viana, Rogério Correia, Fábio Avelar, Marco Régis e João
Leite - 21 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões da Presidência (2) - Leitura de Comunicações - Questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila -

Agostinho Patrús - Alencar da Silveira Júnior - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana -
Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - João Leite - João Pinto Ribeiro - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaira - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Pedro Pinduca -
Rogério Correia - 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 proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

ÃT
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ia Parte

i a Fase (Expediente)
Atas

- O Deputado Fábio Avelar, 21-Secretário "ad hoc", procede à leitura
das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Marco Régis, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 18012001*

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2001.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que dá nova redação a dispositivo
da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A medida ora proposta tem em vista viabilizar a redução da carga
tributária incidente sobre operações internas com medicamentos, a
ser concretizada em regulamento especifico.

Para maiores esclarecimentos aos Srs. Deputados, faço juntar a
esta a exposição que me foi encaminhada pelo Secretário de Estado
da Fazenda, na qual estão consubstanciadas as diretrizes que o
Governo adotará para permitir o maior acesso dos usuários aos
medicamentos essenciais.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as manifestações de meu alto
apreço e especial consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.39312001

Dá nova redação a dispositivo da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro
de 1975.

Art. 1 1 - A subalínea b.5 do inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26
de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Are 12- ..................................................................

b.5 - medicamentos, observados os prazos, a forma, os produtos



Wk

alcançados, as condições e a disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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:

PROJETO DE LEI N° 1.39412001
Institui o Dia da Solidariedade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia da Solidariedade no Estado, a ser

comemorado no sábado mais próximo do dia nove de agosto.
Art. 20 - O Dia da Solidariedade caracterizar-se-á por ações

desenvolvidas pelo poder público, contando com o envolvimento
voluntário de empresas, de organizações não governamentais e da
sociedade como um todo, e promoverá as seguintes ações:

- prestação de serviços à comunidade;
li - doação de bens e serviços à população carente;
III - distribuição de alimentos, vestuário e mercadorias em geral;
IV - eventos culturais, artísticos e recreativos com entrada franca ou

com renda destinada a entidades assistenciais devidamente
reconhecidas;

V - outras ações que estimulem a solidariedade.
Art. 30 - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,

da Criança e do Adolescente tomará as providências cabíveis para a
regulamentação e implementação desta lei.	-

Art. 41 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data de sua pubUcação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001.
Pedro Pinduca
Justificação: A proposta que ora apresentamos tem por objetivo

instituir no Estado o Dia da Solidariedade, visando estimular
programas e ações voluntárias. Em todo o mundo tem aumentado o
número de ações desenvolvidas em parceria entre o setor público, as
empresas e as organizações não governamentais, envolvendo a
sociedade como um todo em prol da população menos favorecida.
Reconhecidamente, esses esforços conjuntos produzem melhores
resultados que ações isoladas de um ou outro segmento da sociedade
em favor da melhoria da vida dos que têm menos. A solidariedade é a
forma moderna de enfrentar a desigualdade social.

Escolhemos a data de 9 de agosto em homenagem ao sociólogo
mineiro Herbert de Souza, o Betinho. Ele, que tão bem ilustrou a
solidariedade em nosso País, nos deixou exatamente nesse dia. Urge,
portanto, dar prosseguimento a um trabalho tão bom. Betinho foi o
principal líder da campanha contra a miséria no Pais, dando-nos não
só uma aula de humanidade, mas, principalmente, uma lição de vida.
Porém, acreditamos que a fome de nossa gente não se limita à
comida. São muitas as necessidades de nossa população carente.
Daí, a idéia do Dia da Solidariedade, em que cada cidadão de boa-
vontade poderá doar o melhor de si: sua solidariedade, seu talento,
seu trabalho voluntário e o que mais puder doar em beneficio
daqueles que têm tão pouco e necessitam de tanto.

O poder público se fará presente regulamentando, divulgando e
viabilizando a nossa campanha. O resultado será um grande mutirão
pela solidariedade.

Pelos motivos expostos e pelo alcance social de nossa proposta,
esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.39512001
Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Agricultura

Orgânica do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica criado o Conselho Estadual de Agricultura Orgânica
do Estado de Minas Gerais - CEAO-MG -, órgão normativo,
deliberativo e regulador da política agrícola estadual para a agricultura
orgânica, integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 20 - Compete ao CEAO-MG:
- definir as políticas públicas e formular as diretrizes de programas

e projetos destinados ao desenvolvimento da agricultura orgânica no
âmbito estadual;

II - acompanhar o processo de definição das diretrizes e normas
para a produção orgânica no Estado de Minas Gerais, a serem
estabelecidas por meio do Ministério da Agricultura e Abastecimento;

III - promover estudos, pesquisas e publicações de temas relativos à
produção, à industrialização e à comercialização de produtos
orgânicos;

IV - realizar e apoiar a realização de seminários e outros eventos
objetivando a divulgação, o fortalecimento e o desenvolvimento da
agricultura orgânica;

V - cooperar e realizar convênios com órgãos federais, estaduais e
municipais e com instituições da sociedade civil organizada na
consecução de meios para o fortalecimento e desenvolvimento da
agricultura orgânica;

VI - fomentar intercâmbios com organizações congêneres nacionais
e internacionais e contribuir com iniciativas pertinentes à área da
produção de alimentos orgânicos;

VII - manter atualizadas a documentação e a legislação pertinentes
à área da agricultura orgânica;

VIII - instituir comissões ou grupos de trabalhos;
IX - elaborar o seu regimento interno.
Art. 3° - O CEAO-MG será composto por doze membros titulares e

igual número de suplentes, representantes de instituições
governamentais e instituições da sociedade civil organizada em igual
proporção, mantendo uma paridade harmônica para orientar a tomada
de decisões.

§ 1° - A coordenação do processo para escolha dos membros das
instituições governamentais será de responsabilidade da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Secretaria
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do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

§ 2° - As Prefeituras Municipais, que atuam com programas próprios
em agricultura orgânica, terão um representante efetivo e um suplente
no CEAO-MG, escolhidos por meio de sistemática própria das
Prefeituras;

§ 3° - Para escolha dos membros das instituições da sociedade civil
organizada, o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, promoverá, no prazo de trinta dias após a
publicação desta lei, uma conferência sobre agricultura orgânica,
durante a qual as entidades da sociedade civil ligadas ao tema
escolherão seus representantes, incluindo suplentes, e os indicarão
ao Poder Executivo no prazo de quinze dias a contar da realização da
conferência.

§ 4° - A escolha dos membros das instituições da sociedade civil
organizada obedecerá a sistemática própria dessas instituições;

§ 50 - O Presidente e o Vice-Presidente do CEAO-MG serão eleitos
entre seus pares.

§ 6° - O Presidente do CEAO-MG será substituído em suas faltas e
impedimentos pelo Vice-Presidente, e na ausência simultânea de
ambos presidirá o Conselho o Conselheiro com maior idade.

Ad 40 - Os membros do CEAO-MG terão mandato de dois anos,
permitida a recondução uma única vez.

Ad 5° - A função de Conselheiro do CEAO-MG não será
remunerada, sendo considerada como relevante serviço prestados ao
Estado.

Ad 6° - O CEAO-MG contará com apoio material, técnico,
operacional e financeiro da Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento para suas atividades, bem como para as ações
voltadas à agricultura orgânica no Estado.

Ad 7° - As despesas decorrentes da instalação do CEAO-MG
correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Ad 80 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Ad 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ad 10° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001.
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Marco Régis
Justificação:O Brasil ocupa, hoje, o sétimo lugar em fornecimento de

matéria-prima para o Mercado Comum Europeu. Os principais países
consumidores e os principais países produtores do Terceiro Mundo
são:

* - O quadro dos países foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 13.3.2001.

Dados mais recentes apontam que o mercado internacional de
produtos orgânicos movimenta US$40.000.000.000,00 por ano. E
motivado por esse fato que o Ministério da Agricultura, em suas
recentes medidas de apoio às exportações agrícolas, mencionou a
intenção de criar um programa de incentivo à produção orgânica em
nosso País.

O crescimento da agricultura orgânica nos mercados nacional e
internacional ocorre pela grande sustentabilidade desse sistema de
produção proposto, pois garante um alto nível de conservação
ambiental do ecossistema em que se assenta a agropecuária (solos,
água e florestas), além de garantir a saúde tanto dos agricultores na
produção como dos consumidores, que têm a sua disposição um
produto de alto nível de qualidade.

Este projeto se justifica pela importância que a agricultura orgânica
está adquirindo em nosso Estado, que já possui experiência na área.

Assim, propomos o reconhecimento da importância da agricultura
orgânica por esta Assembléia Legislativa e a aprovação de
instrumentos legais que permitam à sociedade e ao Estado promover
ações com vistas a uma agricultura sustentável e socialmente justa.

Em agosto de 1994, as principais entidades que trabalham com
agricultura orgânica no Brasil receberam comunicado do Ministério da
Agricultura informando que o Governo Federal estava sendo
pressionado, especialmente pela Comunidade Econômica Européia, a

;	estabelecer normas nacionais para o processo de produção e
j comercialização de produtos orgânicos no Pais. Essa pressão

internacional foi resultado da rodada do GATT que resultou na
criação, em 1995, da Organização Mundial do Comércio - OMC - e
afetava, principalmente, os interesses dos grupos de produtores
brasileiros exportadores de produtos orgânicos. Esse processo
resultou na nova regulamentação nacional sobre a produção, a
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tipificação, o processamento, o envase, a distribuição, a identificação
e a certificação da qualidade para os produtos orgânicos de origem
vegetal e animal, O conjunto das normas foi recentemente publicado,
dia 1715199, na Instrução Normativa n° 7 do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento.

A produção de alimentos orgânicos (sem uso de agrotóxicos) terá
um crescimento de 60% na safra de 2000 e 2001. A demanda
aumenta cerca de 25% ao ano e vem avançando desde a safra de
1996 e 1997. Esse crescimento levará os agricultores a procurar
novas alternativas para a comercialização de seus produtos.

A produção de orgânicos será orientada pelo Conselho Estadual de
Agricultura Orgânica, de acordo com as normas internacionais de
reconhecimento dos produtos orgânicos.

A produção orgânica em nosso Estado deixará de ser uma atividade
restrita a poucos grupos com orientação ecológica, disputando
somente os chamados 'nichos de mercados". Ela começa a ser uma
alternativa concreta e crescente para a inclusão dos agricultores
familiares nos mercados locais, estaduais, regionais e também no
mercado internacional. Isso posto, solicito o apoio dos Deputados a
este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI 1.39612001
Dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona e

da outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1- Fica obrigatório o atendimento prioritário nas caixas dos

supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres às
seguintes pessoas:

- aposentadas por tempo de serviço ou invalidez;
II - com mais de sessenta anos de idade;
III - portadores de deficiência física;
IV - mulheres grávidas e lactantes;
V - doentes graves.
Art. 20- Os estabelecimentos comerciais a que se refere o artigo

anterior deverão afixar cartazes, destacando o beneficio estabelecido
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nesta lei.
Art. 3°- A infração ao disposto nesta lei acarretará ao

estabelecimento comercial a aplicação de multa de 500 (quinhentas)
Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -, dobrada a cada
reincidência.

Art. 4°- Os estabelecimentos comerciais referidos no art. l terão o
prazo de sessenta dias a contar da regulamentação desta lei para
adaptarem-se às suas disposições.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001.
Agostinho da Silveira
Justificação: Assim como já vem ocorrendo nas instituições

bancárias e nas repartições públicas do Estado, que oferecem
atendimento prioritário ao grupo de pessoas mencionado no projeto,
toma-se necessário também que os estabelecimentos comerciais
referidos coloquem o mesmo tipo de serviço à disposição . Nada mais
justo e digno para essas pessoas do que terem um pouco de
consideração e respeito por parte desses estabelecimentos,
poupando-os de ficarem em filas por um longo período de tempo.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.91912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Dom
Geraldo Majella Agnelo por sua elevação ao posto de Cardeal da
Igreja Católica. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.92012001, dos Deputados Edson Rezende e Doutor Viana,
pleiteando seja solicitado ao Secretário da Saúde que providencie a
vacinação em massa contra a febre amarela da população das
cidades onde houve casos comprovados ou suspeitos da doença,
estendendo-se posteriormente esse procedimento à população da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e á das demais cidades do
Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
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Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Andrade, Cristiano Canêdo e
Sebastião Navarro Vieira.

Comunicação Não Recebida
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte comunicação:
COMUNICAÇÃO

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência do falecimento do
Sr. Walther Moreira Saltes, fundador do UNIBANCO, ocorrido em
271212001, em Araras, SP. (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viàna* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Deputada Maria José Haueisen, funcionários da Casa, imprensa e
pessoal da galeria, inicialmente, na minha primeira fala do ano,
gostaria de desejar que o ano seja de grande proveito e de grande
crescimento para todos nós na Assembléia, em benefício do nosso
povo de Minas Gerais.

Na condição de médico, quero falar sobre o problema da febre
amarela, que vem assustando e afligindo todos os mineiros. Devemos
abordar o assunto, porque qualquer descuido em relação a ela nos
pode levar a uma endemia ou epidemia a qualquer instante. Há anos
essa doença havia sido considerada praticamente erradicada. No
entanto, está voltando constantemente, de maneira insidiosa. Nos
últimos dez anos, vêm surgindo casos de febre amarela em vários
Estados do País. E, mais recentemente, aqui em Minas Gerais. E
aqui, bem perto de nós, porque a doença pode ser levada a qualquer
canto.

Sabemos que a Secretaria da Saúde já vem se empenhando, mas
queremos alertar todos os mineiros e aqueles que não têm certeza se
já foram vacinados de dez pra cá a procurar, o mais rápido possível,
um posto de vacinação para fazê-lo. O risco existe, e é melhor
prevenir que remediar. Sugiro à Mesa que crie um posto de vacinação
aqui, na própria Assembléia, para atender os funcionários e as
pessoas que freqüentam esta Casa. Sabemos que muitos funcionários
vêm do interior, e muitos de nós, também. Todos somos iguais e
corremos os mesmos riscos. Seria importante que a Assembléia
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Legislativa, como a Casa legítima do povo, abrisse um posto de
vacinação contra a febre amarela.

A febre amarela não tem tratamento específico. A vacina é o melhor
caminho. Após dez dias da vacina, a pessoa já tem uma proteção
ativa, que tem 95% de eficácia e dura por dez anos. A vacina é
subcutânea, pode dar pequenas reações, mas dá uma proteção de
extrema importância-

Em segundo lugar, quero agradecer aos companheiros do PDT a
convivência e o trabalho que desenvolvemos juntos, aqui na
Assembléia, durante esses dois anos. Não estamos abandonando os
companheiros do PDT da minha cidade, das outras cidades do
interior, onde pude trabalhar nesses anos. Deixamos o partido, mas o
companheirismo e a amizade continuam. Quero, de público,
agradecer a todos a convivência que tivemos e o trabalho que
desenvolvemos nesse período com os colegas Deputados, com o
pessoal dos gabinetes e com os amigos que fizemos no partido.
Desejamos-lhes muito sucesso.

Quero também agradecer ao meu novo partido o convite que me foi
feito por Deputados Estaduais e Federais, pelo Presidente do partido
e pelo Vice-Governador. Após examinarmos e discutirmos com os
companheiros o convite, passamos a ser Deputado do PMDB desde o
início deste ano. Sinto-me honrado. Vamos continuar o trabalho,
porque o mais importante não é o partido, mas o trabalho em
benefício do nosso povo e do nosso Estado. Quanto a isso, vamos
trabalhar diuturnamente.

Quero também chamar a atenção para o aniversário da cidade de
Três Marias, que completa, hoje, 38 anos de emancipação.
Desejamos ao seu Prefeito Municipal recém-eleito, o Pe. Gê, a José
Antônio, seu Vice-Prefeito, a toda a Câmara de Vereadores e a todo o
seu povo muitas felicidades e um ano de grande desenvolvimento e
progresso.

Quero também ressaltar o trabalho da Fundação Monsenhor
Messias, em Sete Lagoas. Há quase um ano, vimos, pela imprensa,
aquela fundação sendo questionada com relação aos seus cursos,

£	principalmente o de Direito. O Prof. Marcelo Viana, seu Diretor-
Presidente, num trabalho que lhe é peculiar, de dedicação, profícuo e

;	incessante, conseguiu unir-se, por meio de uma parceria, com a
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UFMG, e superar todas as necessidades cobradas pelo MEC.

Hoje a Faculdade de Sete Lagoas está regularizada, e sua tão
cobrada biblioteca está em estado avançado de construção, para ser,
em breve, entregue a todos os estudantes.

Quero parabenizar o Prof Marcelo Viana, da Faculdade de Direito,
que tão prontamente se adequou às necessidades do Ministério da
Educação, que cobrava alguns itens para que se pudesse dar
continuidade ao curso. Para nossa alegria, o vestibular foi coroado
com pleno êxito. Parabéns a toda a direção daquela casa, que, em
breve, estará sendo transformada em uma universidade, realizando o
grande sonho da cidade e de todos os mineiros.

O Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Quero ressaltar a
questão colocada por V. Exa. referente à febre amarela. O combate a
essa doença já foi anunciado há alguns anos, quando alguns focos
foram identificados em determinadas cidades do Sudeste. Naquele
momento, levantava-se a questão sanitária e da saúde preventiva, e
não se tomou qualquer medida no sentido de identificar os focos e
fazer um diagnóstico dos casos, para futura decisão política de
erradicação da doença. Não se tomando as medidas necessárias,
Minas Gerais se torna, hoje, o foco da vergonha nacional na questão
da febre amarela, doença do século passado que já devia estar
erradicada no País há anos. Esse fato é um termômetro que
demonstra o que o País vive e o que têm feito as autoridades
nacionais a respeito do assunto.

Nesse ponto, temos que chamar a atenção da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária para o controle de diversas doenças que já deviam
estar erradicadas no Brasil. Esse é mais um dado relativo ao desleixo
com que as autoridades têm tratado a prevenção e a promoção da
saúde, deixando que a doença se torne uma epidemia para depois
tornar atitudes.

E uma lástima estarmos falando sobre febre amarela em Minas
Gerais, mas é necessário que se tomem medidas urgentes, já que
alguns óbitos ocorreram supostamente causados pela febre amarela.
Faço coro com V. Exa. para sugerir que a Secretaria da Saúde faça
uma vacinação em massa, especialmente nas cidades circunvizinhas
aos focos.

Doutor Viana, gostaria de encaminhar, junto com V. Exa., um
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requerimento por escrito à Secretaria da Saúde, para que se tomem,
com urgência, as medidas cabíveis com relação à prevenção e ao
combate ao mosquito «Aedes Aegypti", que se tornou urbano e pode
transmitir a doença, se já não estiver transmitindo. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Muito obrigado. Essa é uma
característica de nosso País: deixar acontecer para depois correr atrás
do prejuízo. Sabemos os riscos, mas, com essa política, esperamos
tudo acontecer para depois solucionar.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Ilustre Deputado
Doutor Viana, faço coro com o ilustre Deputado Edson Rezende em
sua manifestação. Esta Casa deve buscar, junto à Secretaria da
Saúde, uma solução mais rápida para esse problema por que o
Estado está passando.

Parabenizo V. Exa. com relação à citação da Faculdade de Sete
Lagoas, onde estive no mês passado. Participei de um encontro com
o Prof. Marcelo Viana e pude conhecer a seriedade com que lá são
desenvolvidos os estudos jurídicos e pedagógicos nas várias escolas,
buscando a criação de uma universidade. Sete Lagoas é a terra do
nosso querido amigo Deputado Ronaldo Canabrava. Saúdo V. Exa.
Pude ver que são desenvolvidos estudos de primeira qualidade em
Sete Lagoas.

O Deputado Doutor Viana* - Agradeço os dois colegas pelo aparte.
Essa situação por que passa o Estado de Minas Gerais é
preocupante. Poderíamos não estar passando por isso. Uma vida não
tem preço. Comprovadamente, várias pessoas já faleceram em locais
bem próximos a Belo Horizonte. Se não agirmos rapidamente,
continuaremos amargurando essa situação, e outras vidas poderão
ser ceifadas, o que poderia ser evitado. Encerro a minha fala

j	desejando a todos um ano profícuo e com muito trabalho em beneficio
do povo de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidénte, demais colegas

Deputados, Deputada Maria José Haueisen, nesta quinta-feira depois
do carnaval, abordarei um assunto muito especial. Na semana que
vem, teremos de voltar a falar sobre esse assunto, mas julgo que seja
importante iniciarmos o debate com relação à CEMIG. Esse tema
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volta á baila devido a uma multa que essa empresa recebeu da
ANEEL. O Governador colocou-se na condição de recorrente, através
da CEMIG. Voltou, então, à tona o debate sobre o que seja a CEMIG
e o que seria um modelo de privatização, com esta nova etapa em
que é exigida da CEMIG a sua desverticalização. Essa é uma
exigência da ANEEL, com uma nítida intenção de privatização da
CEMIG.

Parabenizo a CNBB por ter escolhido, para este ano, como tema da
Campanha da Fraternidade, o combate às drogas em favor da vida.
Fui relator da CPI do Narcotráfico do Estado, e a CNBB, ao fazer o
lançamento dessa campanha, fez uma solicitação para que a Câmara
Federal intalasse uma comissão permanente de combate ao
narcotráfico como tema central no Congresso Nacional. Isso é parte
do nosso debate aqui na Assembléia, bem como o prosseguimento da
CPI do Narcotráfico em Minas, por meio de uma CPI que já tem o
número de assinaturas suficiente, dependendo somente da aprovação
da Mesa. Estou me referindo à CPI do Crime Organizado. Mas é bom
que a CNBB volte a esse tema, porque, pelo relatório, por tudo que
pudemos apurar, essa questão das drogas precisa ser mais bem
combatida, principalmente do ponto de vista da prevenção. E a isso
que a CNBB vai dar ênfase, nessa campanha lançada ontem em nível
nacional e que terá seu lançamento hoje em Minas Gerais.

Antes de entrar no tema da CEMIG, não poderia deixar de fazer uma
observação sobre algo que predominou antes do carnaval e que
certamente agora vai continuar como debate nacional: a disputa
política entre o Senador Antônio Carlos Magalhães e o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, acelerada a partir da disputa pela
Presidência do Senado e da Câmara dos Deputados e ultrapassando
muito a disputa pelos cargos. O Senador fez graves acusações contra
o Presidente Fernando Henrique, inclusive colocando para o Ministério
Público a necessidade de se investigar o Sr. Eduardo Jorge, que foi
Secretário Particular do Presidente, o que levaria certamente a
corrupção ao próprio Presidente da República. Isso, no meu entender,
tem sido tratado de forma indevida por alguns órgãos da imprensa,
que preferem agora - não preferiam, antes - desqualificar a denúncia
do Senador, como se nada tivesse que ser averiguado, por vir do
Senador. E claro que nós, do PT, sempre tivemos uma posição
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política, ideológica e partidária bastante diferenciada da do Senador
Antônio Carlos, mas é preciso reconhecer que faz denúncias graves,
que merecem apuração, tanto do Ministério Público quanto das
oposições, que buscam isso através de uma CPI, que pode ver a real
relação entre aquilo que fez o Sr. Eduardo Jorge e o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Não se pode simplesmente jogar a
poeira para debaixo do tapete, tentando descaracterizar quem fez a
denúncia. Mesmo tendo divergências profundas com o Senador,
temos de cobrar que essas apurações sejam feitas, porque são
denúncias extremamente graves contra o Presidente da República,
que não quer que nada seja apurado, colocando o fato como mera
disputa pessoal.

Colocava em pauta a discussão sobre a CEMIG, dizendo que o
Estado de Minas recebeu uma multa, no valor de R$3.700.000,00, por
não se ter a CEMIG subdividido em empresas de geração,
transmissão e distribuição de energia, conforme acordo firmado com a
ANEEL e o Governo passado. Na verdade, a ANEEL faz essa
exigência para poder reconhecer a CEMIG. Nas suas palavras, uma
exigência de que a empresa fosse desverticalizada, ou, melhor
dizendo, dividida. E evidente que a divisão da CEMIG em empresas
de geração, transmissão e distribuição só tem uma intenção, que é
facilitar sua privatização e sua compra. Estudos feitos demonstram
que essa divisão, inclusive do ponto de vista econômico, é prejudicial
à CEMIG, o que significa que os consumidores de energia elétrica
teriam de pagar contas mais caras.

Fato é que o assunto da privatização da CEMIG retorna. Como
depende da Assembléia Legislativa a aprovação de qualquer projeto
de lei que possa significar a divisão da CEMIG, esse assunto
esbarrará na Assembléia e dependerá da votação de todos nós,
Deputados: se concordamos ou não com essa desverticalização e
qual é seu significado.

Uma coisa é certa por parte do Governo Federal, não existe dúvida:
o processo de desverticalização está junto com o sonho e com aquilo
que vem sendo realizado em diversas empresas hidrelétricas no
Brasil, que é o processo de privatização. Devemos estar atentos ao
problema da desverticalização. Já existem projetos na Assembléia
que dizem respeito a esse assunto e cuidam para que essa

o!
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privatização não ocorra.

Existe uma proposta de emenda à Constituição, se não me engano
de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, dizendo que em relação a
pelo menos dois desses setores ficaria proibido qualquer processo de
privatização, a não ser que fosse mudada a Constituição. Seria inserir
na Constituição a proibição da privatização de duas dessas áreas que
seriam desverticalizadas.

Há também uma emenda, que terá de ser vista na comissão da qual
faço parte, para incluir todos os três setores, proibindo qualquer tipo
de privatização de quaisquer modalidades dessa empresa, caso
venha a ser dividida. Isso impediria a privatização, em qualquer
hipótese, das empresas ligadas ao setor elétrico.

E um caminho, mas diria que não é o único caminho para barrar
essa intenção de privatização da CEMIG. O outro é recorrer à justiça,
e nós, aqui na Assembléia, não darmos o aval à desverticalização da
CEMIG, o que, certamente, dificultará e muito a privatização. Dividir a
CEMIG em três é para facilitar o processo de privatização. E isso que
o Governo Federal fez em todas as empresas nacionais, como
imposição da ANEEL. Aliás, temos de dizer que essas privatizações
têm trazido transtornos imensos às populações.

No Rio de Janeiro, nos últimos 15 dias, foram muitos os apagões
que aconteceram, e a ANEEL se viu obrigada a notificar a empresa
privatizada do Rio de Janeiro para que explicasse o motivo deles. O
motivo é muito claro: o processo de privatização, em que a prioridade
social é simplesmente desconhecida, sendo reconhecidas apenas as
vantagens econômicas imediatas para o Governo que privatiza, com
prejuízos para o futuro, para as gerações e para o nosso povo.

Outra forma de impedir o processo de privatização é o que
apresentei e aprovamos. Hoje é um dispositivo da nossa Constituição,
aprovado recentemente, e é esse o tema que gostaria de abordar: a
possibilidade que temos, afinal, de, enquanto legisladores, realizar
plebiscitos que sejam de interesse do povo de Minas Gerais,
circunscritos ao território mineiro.

Essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada pela
unanimidade dos Deputados presentes e nos possibilita a convocação
de plebiscito. Falta a regulamentação disso, que deve ser feita por nós
mesmos. Já apresentei um projeto de lei regulamentando a realização
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de plebiscito. Depois, precisaremos de uma resolução interna da
Assembléia para definir como proceder a essa convocação de
plebiscito.

Isso está em nossas mãos, e depende de nossa vontade política a
aprovação desse projeto de lei permitindo à Assembléia a convocação
de plebiscito, como já permitia a Constituição Federal e, agora,
permitia nossa Constituição Estadual.

Uma hipótese que tenho discutido, inclusive com os companheiros
do Sindicato dos Eletricitários, o SINDIELETRO, é que a própria
Assembléia, com respaldo da sociedade civil organizada, venha a
propor a realização de um plebiscito para, de uma vez por todas,
sepultar a idéia da privatização da CEMIG, enquanto empresa
importante e fundamental em Minas Gerais. Aliás, acho que deveriam
ser usados plebiscitos até mais corriqueiramente, com participação
popular.

E importante não apenas valorizar a democracia do ponto de vista
da eleição de seus representantes, os Governadores, os Deputados,
os Prefeitos, os Senadores, os Vereadores, o Presidente da
República, mas haver também a participação direta da população
naquilo que é questão fundamental da administração pública.

Acho que devemos chamar a população para discutir. Saber se ela
dá ela aval ou não a um processo de privatização passa a ser também
peça importante do processo de democratização do nosso povo, não
só quanto à CEMIG, mas também quanto a outras empresas, como a
COPASA, de cuja privatização, vira e mexe, se fala. No meu entender,
ela é também tema de um plebiscito: o nosso povo concorda ou não
com a sua privatização, deseja ou não que ela continue crescendo?

Enfim, conclamo a Assembléia Legislativa para que faça novamente
a discussão e fique atenta quanto aos rumos da CEMIG. Não é à toa
que a ANEEL aplicou essa multa à CEMIG. Agora, está procurando
obrigar o Governo do Estado a remeter para a Assembléia Legislativa
o processo de divisão da CEMIG em três empresas, para facilitar a
sua privatização. Portanto, devemos ficar atentos, porque o próprio
Governador Itamar Franco, um tempo atrás, chegou a anunciar
estudos para viabilizar a privatização da CEMIG.

Assim, acho que nós, Deputados, devemos estar atentos ao
Z	conjunto de forças que desejam essa privatização, para tentar evitar

[À
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esse mal que, no Rio de Janeiro, tem resultado nesses apagões tão
denunciados nos últimos 15 dias. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

das galerias, senhores da imprensa, ocupo a tribuna esta tarde por
dois motivos. Primeiramente, gostaria de informar ao Plenário que
estou apresentando a esta Casa um projeto de lei. Não sei se está
ocorrendo fato semelhante nas cidades que V. Exas. representam,
mas, no caso especifico de Santa Luzia, cidade em que sou Deputado
majoritário, está acontecendo um fato interessante: a Prefeitura
Municipal, há alguns anos, por meio do Decreto-Lei n° 728, de
1618176, doou 50% de um imóvel à Câmara Municipal de Santa Luzia
e os outros 50% à extinta MinasCaixa. Então, esse prédio vinha sendo
utilizado pela Câmara Municipal e pela MinasCaixa desde aquela
época até alguns anos atrás.

Quando houve a extinção extrajudicial da MinasCaixa, o imóvel
ficou, de certa maneira, desocupado. Com o passar do tempo e com a
necessidade da Câmara de aumentar as suas atividades, até com a
implantação de gabinetes para Vereadores, que não os tinham, ela
ocupou praticamente todo o imóvel. Hoje, no entanto, está vivendo
uma situação bastante interessante: a Secretaria da Fazenda do
Estado está querendo ocupar esse imóvel- Não entendemos por que o
Estado se interessaria pelo imóvel agora, já que a doação foi feita
exclusivamente para que a MinasCaixa pudesse exercer suas
atividades nesse município. Com a sua extinção, esse imóvel veio a
ser ocupado pela Câmara.

Assim, estou apresentando o Projeto de Lei n° 13183, que visa a que
o Estado devolva tal imóvel ao município, para que a Câmara
Municipal não fique desalojada, sem condições de exercer suas
atividades. Então, gostaria de contar com o apoio de todos os
Deputados, para que esse projeto seja aprovado.

Outro assunto que me traz aqui é prestar homenagem à COPASA,
empresa onde, como todos sabem, durante 26 a 27 anos, exerci
minha vida profissional. Esta homenagem, portanto, é mais do que
oportuna.

0 Deputado Rogério Correia abordou questão que deve ser motivo
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de preocupação de todos nós, Deputados, quando se referiu a esse
processo que vem se desenrolando e que visa à privatização da
CEMIG. Todos sabemos que a intenção do Governo Federal é clara.
Pretende privatizar não só o serviço de energia elétrica, como também
o de saneamento. A abordagem do Deputado Rogério Correia é muito
importante, pois se trata de assunto da maior gravidade, deve ser
amplamente debatido nesta Casa. O plebiscito é grande idéia, para
que possamos envolver toda a comunidade nesse processo. O que
não podemos permitir é que assunto tão delicado venha, de certo
modo, a ser decidido de cima para baixo. Em todas essas medidas
que o Governo Federal vem tomando, vemos claramente o objetivo de
privatizar a CEMIG. Essa multa citada pelo Deputado Rogério Correia
é maneira clara de explicitar a sua idéia.

Tivemos recentemente aqui, como já foi dito, um projeto do
Deputado Sávio Souza Cruz que visa a dificultar esse processo, e
uma emenda do Deputado Amilcar Martins, que também estende ao
processo de distribuição essa emenda à Constituição que visa a
preservar a empresa. Também apresentei nesta Casa emenda
semelhante, com relação à COPASA. Espero que seja aprovada essa
proposta de emenda à Constituição, que visa, também, preservar a
COPASA, porque impossibilita que o Governo venda a maioria das
ações, o que geraria a perda do controle acionário da empresa.

Presto esta homenagem, porque, em face de todas essas
dificuldades, as companhias de saneamento, hoje, não têm acesso a
nenhum tipo de recurso financeiro. Têm de caminhar com as próprias
pernas. Os empréstimos, que eram feitos com recursos do FGTS, pela
Caixa Econômica Federal, foram totalmente cortados, são
disponibilizados apenas para as empresas privadas. Pasmem os Srs.
Deputados: qualquer empresa privada hoje consegue recursos do
Tesouro do Estado para aplicar em saneamento, e empresas como a
COPASA, que, há quase 30 anos, vem prestando esse serviço, e
outras empresas do País estão impossibilitadas de obter recursos
para aplicar em saneamento. E muita incoerência.

Essa área, todos sabemos, está ligada diretamente à saúde e é
serviço que utiliza mão-de-obra não qualificada - grande problema que
enfrentamos, porque o desemprego atinge grande parcela dessa faixa
da população. Se aplicássemos em saneamento, estaríamos, pelo
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menos, minimizando dois graves problemas e melhorando a
qualidade de vida da população.

Como funcionário da empresa, como alguém que conhece
profundamente os seus serviços, apresento a esta Casa um
requerimento, pedindo um voto de congratulações com a COPASA-
MG pelos cinco troféus do Prêmio Nacional da Qualidade em
Saneamento - PNQS 2000 -, promovido pela Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES.

O PNQS é uma espécie de Oscar do setor. A entrega dos prêmios
ocorreu durante o XXVII Congresso Interamericano de Engenharia
Sanitária, realizado em Porto Alegre, no final do ano passado.
• Os premiados foram os sistemas operados nos Municípios de Frutal,
Fronteira, Lavras, Campos Gerais e Virgolândia, os quais, dessa
forma, vêm juntar-se às cidades de Araxá, Patos de Minas, Iturama e
Santa Vitória, as quais já haviam recebido troféus semelhantes no
final de 1999, fazendo da COPASA-MG a recordista nesse tipo de
premiação do setor de saneamento no Brasil.

O PNQS nasceu em 1997, com o objetivo de suprir uma lacuna, que
era a falta de processos de modernização e instrumentos de gestão
para os sistemas de água, esgotos e resíduos. Após cinco fóruns de
discussão, nas diversas regiões do Brasil, entendeu-se que a gestão,
muito mais que a tecnologia, era a maior falha que se observava no
sistema, no momento em que a privatização chegava ao Brasil e se
discutia se o poder concedente deveria ficar nas mãos do município
ou do Estado. A partir dai, a ABES criou essa ferramenta - o prêmio -,
com indicadores e metas muito claras, para melhorar a gestão do
saneamento. Conforme o BID e o BIRD, o PNQS se tornou o mais
importante prémio setorial das Américas.

Nas palavras da ilustre Coordenadora-Geral do Comitê Nacional de
Qualidade da ABES, Ora. Cassilda Teixeira de Carvalho, "a ABES
vem amadurecendo, desde o início dos anos 90, uma forma de
atuação dentro do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade,
que propunha melhorias em todos os setores brasileiros".

O ilustre Presidente da COPASA-MG, Dr. Marcelo Siqueira, que fez
questão de ir a Porto Alegre para receber os prêmios em nome do
Governo de Minas, assim se manifestou na oportunidade: "A defesa
de maior autonomia para o setor de saneamento e de maior
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valorização dessa atividade, que é vital para o País, pelo fato de
estar diretamente ligada à qualidade de vida e à saúde da população".
Foi essa a tônica da mensagem que o Presidente da COPASA-MG
deixou para a seleta platéia reunida no auditório principal da PUC, em
Porto Alegre, na festa de entrega do PNQS 2000.

Por tais considerações, o autor do requerimento solicita seja dada
ciência desse ao Presidente da COPASA-MG, Dr. Marcelo Siqueira, e
à Coordenadora-Geral do Comitê Nacional de Qualidade da ABES,
Dra. Cassilda Teixeira de Carvalho.

O objetivo dessa homenagem é o de mostrar que a COPASA-MG,
apesar de todas as dificuldades, apesar da negação de todos os
recursos, vem demonstrando que é possível atuar numa área tão
importante para a saúde da população mineira. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - DD. Deputado Wanderley Avila, nosso

companheiro de bancada, 21-Secretário desta Casa, no exercício da
Presidência; Srs. Deputados; Deputada Maria José Haueisen;
imprensa; visitantes-que nos honram com sua presença nas galerias;
não está hoje a Assembléia funcionando com todo o vigor que lhe é
peculiar, depois das festividades momescas, que ora se encerram,
mas tenho a certeza de que esta simples reunião ordinária, durante a
qual Deputados vêm à tribuna para abordar os mais diferentes fatos
que interessam ao Estado e ao País, é suficiente para mostrar o
interesse, pelo menos, de uma parcela dos Deputados, de manter viva
a chama da Assembléia Legislativa na vida do Estado.

Assim sendo, queríamos nos congratular com a fala do companheiro
Deputado Doutor Viana, que traz um assunto da maior importância,
que é a febre amarela em Minas. Como ele disse, doenças como a
dengue e a leishmaniose, as quais já deveriam estar erradicadas,
voltam à tona não só em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil.
E os 11 casos suspeitos de morte por febre amarela em Minas nos
fazem, os Deputados da bancada da saúde, como se manifestou o
Deputado Doutor Viana e o aparteou o Deputado Edson Rezende e
como o fazemos agora, dizer que estamos preocupados desde o
carnaval, quando acompanhamos pela imprensa as noticias da febre
amarela em Minas Gerais. No ano passado, até aqui, na Assembléia
Legislativa, foi montado um posto de vacinação, e tenho a certeza de
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que quase todos os Deputados foram vacinados.
Queremos levar essa advertência ao Executivo, porque não tem

outro papel a Assembléia Legislativa a não ser fiscalizar o Executivo,
neste caso. Queremos ter a certeza de que o Gen. Carlos Patrício,
Secretário de Estado da Saúde, está atento, porque estamos
acompanhando a intensificação da vacinação nos mais diversos
postos de saúde. Embora a febre amarela, detectada no Centro-
Oeste, em Leandro Ferreira, na região de Lagoa da Prata, seja de
natureza silvestre, transmitida por um inseto chamado "Haemagogos",
na verdade, pode ser também transmitida pelo mosquito da dengue, o
"Aedes aegypti". Gostaria de fazer uma correção para boa parte da
imprensa, que freqüentemente pronuncia "A-e-des egypti". Não sou
latinista, mas gostaria de dizer que se pronuncia "édis egypti", porque,
se pronunciássemos "a-e-dis", deveríamos pronunciar uae_gypti, e
não é assim. Esse transmissor da dengue também pode transmitir a
febre amarela. Essa é a preocupação dos Deputados da bancada da
saúde.

Um outro assunto abordado hoje tem relação com a
"desverticalização" da CEMIG. Queria me mostrar afinado com a fala
do Deputado Rogério Correia, até porque, na semana passada,
fizemos um pronunciamento semelhante. Somos contra a divisão e,
como diz o ex-Presidente Aureliano Chaves, contra o esquartejamento
da CEMIG. Não queremos a sua fragmentação em empresa geradora,
de transmissão e distribuidora de energia elétrica. Temos que
encontrar uma maneira de nos comportar diante dessa exigência da
ANEEL.

Na verdade, a CEMIG é uma concessionária de energia elétrica, e o
poder concederite é o Governo Federal, que, em última instância,
pode até cassar a concessão. Temos que encontrar uma maneira de
evitar a sua privatização. Já foi dito pelo Deputado Rogério Correia
que há uma proposta de emenda à Constituição do Deputado Sávio
Souza Cruz que tenta barrar esse processo. O plebiscito preconizado
pelo Deputado Rogério Correia é outro instrumento que poderá deter
o processo de privatização da CEMIG.

Outro assunto foi levantado pelo Deputado Rogério Correia, na tarde
de hoje. Quero me insurgir contra o meu partido, o PPS, porque o
nosso Presidente Roberto Freire está dando entrada, juntamente com
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o PT, no Senado Federal, a um processo contra o Senador Antônio
Carlos Magalhães, por quebra do decoro parlamentar. Discordo da
posição do Presidente nacional do meu partido, porque não acho que
deva ser esse o procedimento.

Acho que devemos investigar, sim, as denúncias formuladas pelo
Senador Antônio Cartas Magalhães e gravadas pelo Procurador da
República Luiz Francisco. As denúncias devem ser apuradas, e não
se deve partir unilateralmente para o processo de quebra do decoro.
Se isso for feito, deve também ser instalado processo de quebra do
decoro contra o Presidente do Senado Federal, Sr. Jáder Barbalho.
Portanto, fica o registro, em primeira mão, da minha discordância de
que o PPS participe de um projeto que amesquinha o Congresso
Nacional, que é pedir a cassação por falta de decoro do Senador
Antônio Carlos Magalhães- Se a roupa suja foi lavada publicamente
pelos Senadores Antônio Carlos Magalhães e Jáder Barbalho, não
será com a cassação de ACM que encontraremos o melhor caminho.

Outro assunto que gostaria de trazer à tribuna hoje é o falecimento
do empresário Walter Moreira Salles, que também exerceu na vida
pública os cargos de Ministro da Fazenda e de Embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, tanto no Governo democrático de Getúlio Vargas
como no de Juscelino Kubitschek, bem como o de Ministro da
Fazenda, exercido no gabinete parlamentarista do então Presidente
João Goulart.

Gostaria de dizer que tenho o dever de abordar a morte desse
brasileiro tão importante. Desejaria que a imprensa de Minas Gerais
registrasse com maiores detalhes o infausto falecimento, como o fez o
diário "Folha de S. Paulo", que dedicou toda uma página à morte do
Embaixador Watter Moreira Salles. Os órgãos da imprensa mineira
dedicaram apenas parte de suas páginas ao Embaixador Moreira
Sailes, que foi um dos mineiros mais importantes na economia e na
política brasileira.

Devo ressaltar que o Embaixador Walter Moreira SalIes nasceu na
cidade de Pouso Alegre, em 1912, tendo vivido em várias cidades da
nossa região. Viveu ainda na cidade de Guaranésia, que fica a 15km
de Guaxupé. Sua família depois se radicou definitivamente em Poços
de Caldas, onde o pai do Embaixador, Sr. João Moreira Salles, foi um
empresário de ações as mais variadas. Então, criou uma casa
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bancária, em 1924, que mais tarde iria se tornar o Banco Moreira
SalIes, precursor do Unibanco, hoje o 41 maior Banco privado do País.
Caiu do terceiro para o quarto lugar, no ano passado, quando o Banco
Santander, espanhol, adquiriu em leilão o Banespa.

Gostaria de dizer que é um aspecto sentimental para nós,
Deputados do Sul de Minas, referirmo-nos a Walter Moreira SalIes. Na
verdade, ele construiu toda a sua vida empresarial em Poços de
Caldas. Depois a expandiu para todo o Brasil, por meio do Banco
Moreira Salles.

Viria a demonstrar a sua vocação para a vida pública
desempenhando as funções de Ministro da Fazenda do gabinete
parlamentarista de Tancredo Neves e de Embaixador do Brasil nos
Governos democráticos de Getúlio Vargas, em 1952, e de Juscelino
Kubitschek. Quando Getúlio Vargas foi eleito Presidente da República,
Moreira Sailes foi designado para a Superintendência da Moeda e
Crédito - SUMOC -, o embrião do futuro Banco Central do Brasil. Em
nossa região, o Banco Moreira Salles se instalou em várias cidades.
Sinto orgulho em dizer que a nossa Muzambinho, distante 78km de
Poços de Caldas, também abrigou uma agência do Banco Moreira
Salles, que, futuramente, viria a transformar-se em Unibanco.

Gostaria de saber por que, no filme Centra! do Brasil,
apoteoticamente apresentado em todo o Brasil e em todo o mundo,
dirigido pelo cineasta filho de Moreira Salies, o Waltinho Salles Júnior,
a minha cidade, Muzambinho, foi citada por uma daquelas pessoas
que pediam à atriz Fernanda Montenegro para escrever as suas
cartas. Um dos personagens dizia que a carta iria para Muzambinho,
em Minas Gerais. Gostaria de saber do cineasta se isso aconteceu
porque ele viveu na região e qual a sua afinidade sentimental por
Muzambinho. Esse é um questionamento que tenho desde que assisti
ao filme Central do Brasil.

Quero ainda registrar, também com muito pesar, dentro das
estatísticas de acidentes do carnaval, que diminuíram em número,
mas continuam matando muita gente tragicamente pelas estradas
mineiras e brasileiras, a morte de um conterrâneo, o Ten.-Cel.
Oswaldo Ângelo Casagrande, recentemente reformado pela Policia
Militar de Minas Gerais. Neste momento, seu corpo está sendo velado
no 81 Batalhão da Policia Militar de Lavras, onde está sendo rezada
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missa de corpo presente. O Ten.-Cel. Oswaldo morreu ontem a
100km de Vila Velha, no Espírito Santo, ao lado de sua mulher, Maria
Helena Lima Casagrande, que foi colega de bancos escolares de
minha mulher, Adalete Nunes Carvalho, ao lado de sua filha, Lígia
Lima Casagrande, de seu sogro, pequeno produtor rural na cidade de
Muzambinho, Sr. Albertino Lima, e do namorado da filha, Flávio
Monteiro, que residia em Lavras. Queríamos lamentar,
profundamente, a morte do Ten.-Cel. Oswaldo Angelo Casagrande,
pela pessoa boníssima e policial competente e dedicado que foi. Em
minha época de Prefeito Municipal em Muzambinho, de 1989 a 1992,
ele comandava a 79a Companhia da Polícia Militar como Tenente, na
cidade de Guaxupê.

Queremos transmitir nossos votos de pesar à família Casagrande,
que é muito numerosa na cidade de Muzambinho, â família Lima, da
sua mulher Maria Helena, e a todos os que estão enlutados pela
perda prematura do Ten.-Cel. Casagrande. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente, imprensa e telespectadores da TV Assembléia, venho à
tribuna, nesta tarde, para expressar um triste sentimento de meu
partido com relação a tudo que vem ocorrendo com o Governador
Mário Covas. A luta desse bravo companheiro contra a enfermidade é
acompanhada não apenas por membros do partido, mas também por
todo o País. Esse grande democrata tem dado significativas
demonstrações ao partido e ao Pais. A coragem tem sido sua marca.
E um homem extremamente sincero e corajoso.

Lembro-me, com carinho, de sua demonstração de companheirismo,
em minha recente campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte,
quando ele, tão experiente e importante, gravou palavras para nosso
programa político, fazendo considerações tão amáveis sobre minha
tenra trajetória na política.

Neste momento, todo o partido é tomado de uma tristeza e de uma
grande expectativa, aguardando a recuperação de Mário Covas,
pessoa tão importante para a vida democrática do Pais, a qual
participou dos grandes debates da Nação e da criação do PSDB,
seguindo um sonho parlamentarista que todos abraçamos e que ele
soube tão bem demonstrar para nós, do PSDB, considerando-se uma
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linha de homens de grande respeito. Portanto, este é um momento
de grande expectativa de que o Governador Mário Covas vença mais
essa luta. Esse é o sentimento de todos do PSDB, que respeitamos
tanto esse companheiro.

O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado João Leite,
nosso Líder e Líder da Minoria desta Casa, não seria outra a atuação
de V. Exa., nesta tarde, senão essa, que é constante em sua trajetória
brilhante.

Lembro que o PSDB mineiro e Minas Gerais estão solidários com o
sofrimento por que passa o Governador paulista Mário Covas. Isso
nos faz lembrar que a fatalidade vem tolher as grandes figuras da
história contemporânea, justamente na época de grande crise, assim
como ocorreu com o saudoso Presidente Tancredo Neves. Isso me
faz lembrar que Tancredo Neves, quando eleito Presidente da
República, deixou todo o Brasil angustiado, lamuriando, pelo fato de o
destino ter nos tirado a esperança de um País novo na figura daquele
grande estadista mineiro, que poderia recuperar o bom nome do Brasil
no exterior e conduzir nossos problemas internos. Perdemos
Tancredo Neves.

Agora a história se repete, não com um mineiro, mas com um
paulista, um Governador que demonstrou, em toda a carreira política,
uma coerência que é exemplo para todos, não apenas para nós, do
PSDB.

Vimos, pela televisão, tanto os homens do Governo quanto os da
Oposição, ou seja, as figuras mais exponenciais da política brasileira,
pedir a Deus uma melhora para o Governador Mário Covas. Deputado
João Leite, nós, mineiros, temos de manifestar dessa tribuna a nossa
solidariedade com a figura desse grande homem. Que Deus dê a ele
um sofrimento compatível com a sua honradez e com a sua dignidade!
Em nome não somente do PSDB, peço que V. Exa fale por todos os
mineiros, dessa tribuna. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Kemil Kumaira. O Governador Mário Covas deixou-nos exemplo de
resistência e de força.

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Prezado Deputado João
Leite, solidarizo-me não apenas com o Deputado Mário Covas, pois
somos do mesmo partido, mas também com a sua família, neste
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momento de tamanha angústia. Em 1989, pude participar de um
debate em que estava presente o então candidato à Presidência da
República, Mário Covas. A época, eu não era filiado a nenhum partido,
mas, a partir dessa apresentação, Covas passou a ser o meu
candidato. Temos visto, em sua atividade pública, uma coerência e
um senso de responsabilidade muito grandes. Neste momento tão
difícil, percebemos a diferença que existe entre a decadência física e
a grandeza moral. Parece que, quanto mais se debilita a sua saúde,
Covas mostra mais ainda as suas qualidades morais e humanas.
Temos de nos lembrar da sua família e dele próprio, que está
passando por esse sofrimento, trazendo uma palavra amiga e de
esperança. Sabemos que a sua família está buscando uma palavra
que reanime e que dê, ainda que tênue, mais uma esperança de vida.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Mauro Lobo-
Deixaremos registradas essas palavras. Oraremos, crendo que o
Governador possa ainda dar uma grande demonstração, recuperando-
se, pois é uma figura muito importante para a política do Pais. Muito
obrigado.

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

1 1 Fase
Abertura de Inscrições

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

Decisão da Presidência
Tendo em vista a aprovação de requerimento do Colégio de Lideres,

na reunião ordinária de 221212001, no qual solicitam a prorrogação por
60 dias do prazo da CPI para apurar irregularidades na execução de
obras municipais financiadas com recursos do Fundo SOMMA, e
considerando:

que, conforme dispõe o § 3 1 do art. 67 do Regimento Interno,
enquanto não é feita a indicação de Liderança no início de cada
sessão Legislativa, considera-se Líder o Deputado mais idoso;

que o PDT e o PSB ainda não haviam indicado seus Lideres até a
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reunião ordinária de 221212001;

e que as assinaturas constantes no requerimento do Colégio de
Lideres não são as dos membros mais idosos das referidas bancadas,

a Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 1 do art.
83 do Regimento Interno, torna sem efeito a votação do referido
requerimento, por não preencher os pressupostos regimentais.

Mesa da Assembléia, 1 1 de março de 2001.
Ivo José, 21-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Decisão da Presidência
A Presidência, considerando que ainda não foram designados os

membros das Comissões permanentes para o biênio 2001-2002, torna
sem efeito despachos proferidos na reunião ordinária de 201212001,
referentes a requerimentos dos Deputados Agostinho Silveira, Dalmo
Ribeiro Silva e Dinis Pinheiro, em que solicitam o encaminhamento à
comissão seguinte, respectivamente, dos Projetos de Lei n°s 1.176,
1.286 e 1.30012000, por perda de prazo nas comissões onde se
encontram.

Mesa da Assembléia, 1 0 de março de 2001.
Ivo José, 21-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Antônio
Andrade - indicação dos Deputados João Pinto Ribeiro, Gil Pereira e
Agostinho Silveira para Vice-Lideres do Governo; e Cristiano Canêdo -
indicação de seu nome para Líder do PTB e do Deputado Ambrósio
Pinto para Vice-Líder da mesma bancada. (Ciente. Cópia à Área de
Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos projetos na pauta,

mas não temos "quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicito a
V. Exa. que encerre a reunião, de plano.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
2, às 9 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 213/2001

Presidência do Deputado ivo José
Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Bilac Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Ermano Batista - Gil

Pereira - João Leite - José Braga - Marco Régis.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 5, às
20 horas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1 11312001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Walther Moreira SaIles, ocorrido em 271212001, no Rio de Janeiro.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Silviano Miranda, ocorrido em 261212001, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 51312001
Presidência do Deputado Dimas Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ambrôsio Pinto - Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Rêmolo

Aloise.
•	 Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Dimas Rodrigues) - Às 20h1Smin, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 6, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.).	 -

ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLITICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quinze horas do dia treze de dezembro de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues e Aílton
Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à 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 da Área de Proteção Ambiental Fernão
Dias e, a seguir, registra a presença dos Srs. Antônio Pereira da Silva,
Conselheiro da Área de Preservação Ambiental Fernão Dias; Miguel
Ribon Júnior e Ronaldo César Vieira de Almeida, respectivamente,
Diretor de Proteção à Biodiversidade e Assessor do IEF; Rogério
Noce Rocha, do IGAM; Clair Benfica, Chefe de Gabinete do IGAM;
Ana Paula Bax, Diretora de Nomiatização da Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Presidência tece
comentários iniciais e passa a palavra aos expositores, que discorrem
sobre a questão e se envolvem em amplo debate com os demais
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participantes da reunião, 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, 14 de dezembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 26 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quinze horas do dia dezenove de dezembro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues
e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir ações que visem a combater o gafanhoto
no Norte de Minas e registra a presença da Sra. Dalza Comes da
Silva. Engenheira-Agrônoma da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
do IMA, e do Sr. Elvino Custódio dos Santos, Vereador e Presidente
do Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Azul. O Deputado
Dimas Rodrigues, autor do requerimento que motivou a reunião, tece
comentários iniciais e passa a palavra à Sra. Dalza Comes da Silva,
que discorre sobre o assunto e se envolve em amplo debate com os
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência 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, 20 de dezembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Paulo Piau - Ailton Vilela - Márcio

Kangussu.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.410/2001

Modifica a estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - A estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa

abrange:
- no primeiro grau, a Mesa da Assembléia;

II - no segundo grau, a Diretoria-Geral e a Secretaria-Geral da Mesa;
III - no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunto, a Diretoria

Legislativa, a Diretoria de Planejamento e Finanças, a Diretoria de
Comunicação Institucional, a Diretoria de Administração e Recursos
Humanos e a Procuradoria-Geral;

IV - no quarto grau, as gerências-gerais, as coordenações de área e
a Procuradoria-Geral Adjunta;

V - no quinto grau, as gerências operacionais.
§ 1 1 - A estrutura administrativa da Secretaria da Assembléia

Legislativa, no âmbito do quarto e do quinto graus, será objeto de
regulamento próprio.

§ 20 - As atribuições das unidades previstas nos incisos III a V serão
objeto de regulamento próprio.

Art. 20 - O cargo de Diretor-Geral é de provimento em comissão e
recrutamento amplo, mantida a mesma codificação e remuneração.

§ 1° - O provimento do cargo de que trata este artigo será de
competência da Mesa, por indicação do Presidente da Assembléia
Legislativa.

§ 20 - São requisitos para o exercício do cargo de que trata este
artigo:

- formação de nível superior há pelo menos cinco anos;
II - experiência comprovada de, no mínimo, oito anos no exercício de

função ou atividade profissional que exija conhecimentos de
planejamento, gestão organizacional, gestão e administração de
recursos humanos;

III - idoneidade e reputação ilibada;
IV - inexistência de parentesco consangüíneo ou afim, até o 3 0 grau,

com membros da Mesa da Assembléia.
Art. 30 - Fica transformado no cargo de Secretário-Geral da Mesa o

cargo de que trata o art. 40 da Resolução n° 5.189, de 16 de novembro
de 1999, de provimento em comissão e recrutamento limitado,
mantida a mesma codificação e remuneração.

Parágrafo único - 0 provimento do cargo de que trata este artigo
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será de competência da Mesa, por indicação do Presidente da
Assembléia Legislativa, e recairá em servidor que:

- seja ocupante de cargo efetivo de Técnico de Apoio às Atividades
da Secretaria ou Procurador;

II - tenha completado curso de nível superior há pelo menos cinco
anos;

III - conte mais de oito anos de efetivo exercício na Secretaria da
Assembléia

Art. 40 - Compete à Diretoria-Geral o disposto no inciso II do art. 20
da Deliberação da Mesa n°458, de 31 de agosto de 1990.

Art. 50 - Compete ao Diretor-Geral o disposto no art. 63 da
Resolução n°3.800, de 30 de novembro de 1985-

Art. 61 - Compete à Secretaria-Geral da Mesa o disposto no inciso 1
do ad. 20 da Deliberação da Mesa n°458, de 31 de agosto de 1990.

Art. 70 - Compete ao Secretário-Geral da Mesa o disposto no art. 62
da Resolução n°3.800, de 30 de novembro de 1985.

Art. 8°- A Assessoria de Planejamento Estratégico fica transformada
em Diretoria de Planejamento e Finanças - DPF.

Art. 90 - A Diretoria de Informação e Comunicação - DIC - passa a
denominar-se Diretoria de Comunicação Institucional - DCI.

Art. 10 - A Diretoria Administrativa e Financeira - DAF - passa a
denominar-se Diretoria de Administração e Recursos Humanos - DRH.

Art. 11 - O cargo de Secretário, previsto no parágrafo único do art. 21
da Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, passa a
denominar-se Diretor, código AL-DAS-2-01, mantido o símbolo de
vencimento, a forma de provimento, os requisitos para nomeação e as
competências discriminadas no art. 13 da Resolução n° 5.134, de 10
de setembro de 1993.

Art. 12 - Os três cargos de Coordenador de Ensino, de que trata o
art. 17 da Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, e um
cargo de Assessor, de que tratam o art. 40 e o Anexo 1 da Resolução
n° 5.126, de 21 de dezembro de 1992, passam a denominar-se
Coordenador de Área, código AL-DAS-1-03, mantido o mesmo
símbolo de vencimento AL-S-03.

§ 1 0 - O provimento e a exoneração do cargo de que trata este artigo
é de competência da Mesa, por indicação do Presidente da
Assembléia Legislativa, sendo de investidura privativa de servidor da
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área administrativa da Secretaria que cante mais de quatro anos de
efetivo exercício na Assembléia Legislativa e que tenha concluído
curso superior de escolaridade.

§ 21 - O disposto no parágrafo anterior não se aplica ao servidor
ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo.

§ 31 - Compete ao Coordenador de Área o disposto no art. 14 da
Resolução n°5.134, de 10 de setembro de 1993.

Art. 13 - Aplica-se, nas condições e nos limites estabelecidos em
regulamento, o disposto nos arts. 40 e 51 da Resolução n° 5.157, de
13 de julho de 1995, ao servidor efetivo ou do grupo de execução
ocupante de cargo em comissão de recrutamento amplo e lotado na
estrutura de que trata a Resolução n° 5.100, de 29 de junho de 1991.

Art. 14 - Fica transformado o comitê de que trata o art. 12 da
Resolução n° 5.134, de 10 de setembro de 1993, em Conselho
Consultivo da Mesa - CCM.

Parágrafo único - Regulamento da Mesa Diretora disporá sobre o
Conselho de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 15 - Esta resolução será regulamentada no prazo de noventa
dias.

Art. 16- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o

"caput" e o § 1 0 do art. 40 e o art. 90 da Resolução n°5.134, de 10 de
setembro de 1993, e o art. 41 da Resolução n° 5.179, de 23 de
dezembro de 1997.

Sala das Reuniões, de de 2001.
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
Justificação: Este projeto de resolução apresenta alterações na

estrutura da Secretaria da Assembléia Legislativa, com vistas a
racionalizar seus procedimentos e otimizar seus resultados.

Para maior flexibilidade da administração, o cargo de Diretor-Geral
passa a ser de recrutamento amplo. Além disso, o cargo de Assessor
Executivo de Planejamento e Controle fica transformado no cargo de
Secretário-Geral da Mesa e reativado o cargo de Diretor-Geral
Adjunto, adotando-se assim a estrutura já existente no âmbito desta
Secretaria.

0 projeto transforma, ainda, a Assessoria de Planejamento
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Estratégico em Diretoria de Planejamento e Finanças, o que
promoverá uma redistribuição das atribuições das atuais diretorias.

Essas e outras alterações visam a contribuir para a otimização das
atividades desenvolvidas pela Secretaria da Assembléia e,
conseqüentemente, para a obtenção dos resultados a que ela se
propõe.

- 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.

o
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE

ATAS

ATA DA 2142 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 61312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase
(Expediente): Atas - 2 2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 4912001 -
Projetos de Lei n°s 1.397 a 1.40912001 - Projeto de Resolução n°
1.41012001 - Requerimentos n os 1.921 a 1.93912001 - Requerimento
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Proposições Não Recebidas:
Projeto de lei do Deputado Bené Guedes e requerimento do Deputado
Márcio Kangussu - Comunicações: Comunicações da Bancada do
PSB e dos Deputados Marcelo Gonçalves (2), Dimas Rodrigues, Bilac
Pinto (3), Mauri Torres e Elaine Matozinhos - 2 2 Parte (Ordem do Dia):
12 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Designação de Comissões: Comissões Permanentes para o biênio
200112002 - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Biiac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
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 -
José Braga - José Henrique - José Milton - KemU Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Miguel Martini - Pastor George - Paulo
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Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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 das atas das três reuniões
anteriores.

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede á leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°49/2001
Altera a redação dos § 1 0 a 40 do art. 128 da Constituição do

Estado e do art. 22 de seu Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Os § 1 0 a 40 do art. 128 da Constituição do Estado passam

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 128- ...........................................................
§ 1 1 - Lei complementar organizará a Procuradoria-Geral do Estado

e disporá sobre a carreira de Procurador do Estado, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de
Minas Gerais, em todas as suas fases.

§ 20 - Aos Procuradores do Estado é assegurada estabilidade após
três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho
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perante o órgão próprio, após relatório circunstanciado de sua
corregedoria.

§ 30 - Ao Procurador do Estado é vedado o exercício da advocacia
tora de suas atribuições institucionais.

§ 40 - O Procurador-Geral do Estado é nomeado, em comissão, pelo
Governador do Estado entre advogados, maiores de trinta e cinco
anos, de notável saber jurídico e de reputação ilibada.'.

Art. 21 - Os § 1 1 e 21 do art. 22 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passam a
vigorar com a seguinte redação, ficando revogados os § 3 0 e 40.

"Art. 22- .............................................................
§ 1 0 - Fica extinta a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e

ficam transformados seus cargos, no mesmo número e na mesma
classe, em cargos de Procurador do Estado.

§ 21 - Até que seja elaborada a lei complementar que organizará a
Procuradoria-Geral do Estado, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual ficará subordinada diretamente à Procuradoria-Geral do
Estado, com a denominação de Subprocuradoria Fiscal.

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

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001 -
Sávio Souza Cruz - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira -

Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Doutor Viana - Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Hely
Tarqüinio - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Mauro Lobo - Miguel Martini
- Paulo Piau - Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa
- Sebastião Navarro Vieira.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição que ora
apresentamos tem a finalidade de adaptar a Constituição Estadual às
disposições da Carta Magna. A proposta insere na Constituição
mineira dispositivo • que traduz inovações contidas na Emenda à
Constituição n° 19, de 416198, e unifica a Advocacia Geral do Estado,
de acordo com o previsto pelo art. 132 da Constituição da República.
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Como se depreende da leitura do mencionado art. 132, é

prerrogativa dos Procuradores do Estado a representação judicial e a
consultoria jurídica do Estado. Assim, a existência da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual afronta a competência dos Procuradores,
retirando-lhes a matéria tributária e criando carreira paralela de cargos
providos por concurso distinto. Desse modo, a unificação das
Procuradorias do Estado, objetivo de nossa proposta, apenas vai ao
encontro de reiteradas decisões do STF que consideram
inconstitucionais quaisquer dispositivos de constituições ou leis
estaduais que visem a divisão das atribuições exclusivas da carreira
de Procurador do Estado.

A aprovação dessa medida promoverá, certamente, o fortalecimento
da função de advocacia do Estado, além de reduzir o ônus com a
manutenção de estruturas paralelas e dependentes de recursos
humanos e materiais cedidos por outros órgãos públicos. Hoje sujeitas
à injustificável bipartição organizacional, as Procuradorias não
possuem sequer sede própria. Não possuindo escritórios no interior e
número suficiente de Procuradores, a Procuradoria-Geral se vê
incapacitada de fornecer o adequado assessoramento direto a todas
as Secretarias de Estado, o que impede a unificação da jurisprudência
administrativa e a fiscalização, com a devida independência técnica e
funcional, da legalidade e moralidade dos atos administrativos.

A proposta que apresentamos se orienta, dessa forma, no sentido
do aperfeiçoamento da ação administrativa do Estado, pela
concretização dos princípios de eficiência, moralidade e legalidade.
Esperamos, por esses motivos, a colaboração dos nobres pares para
a efetivação da medida.

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

PROJETO DE LEI N° 1.39712001
Cria a Medalha Especial 500 Anos - Rio São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica criada, em caráter excepcional, a Medalha 500 Anos -

Rio São Francisco, destinada a galardoar as pessoas físicas ou
jurídicas que contribuíram ou estejam contribuindo para a preservação
da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Parágrafo único - Os critérios para a concessão da medalha de que
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trata o "caput" serão estabelecidos pela Mesa da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art. 2 0 - A Medalha 500 Anos - Rio São Francisco, em edição única,
será concedida no dia 4 de outubro de 2001, data comemorativa do
descobrimento do rio São Francisco.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de fevereiro de 2001.
Wanderley Ávila
Justificação: A criação da Medalha 500 Anos - Rio São Francisco,

em edição única, tem duas finalidades, ambas importantes. A primeira
é marcar uma data relevante para o Estado onde se localiza o
nascedouro do rio e que tem o maior trecho territorial banhado por ele.
O rio São Francisco, em Minas Gerais, tem feições diversas: ora suas
águas revoltas impedem a navegação, ora se entregam, submissas, à
passagem. Mas o 'Velho Chico", de uma forma ou de outra, está
sempre a serviço da sociedade, gerando energia ou transformando-se
numa grande via de acesso. Isso sem falar da sua importância para a
subsistência da população ribeirinha e da diversidade cultural que
floresce ao longo de suas margens, em manifestações folclóricas
cultuadas por barranqueiros amantes do rio e da terra que o rio banha.

O amor ao rio leva-nos á segunda finalidade: homenagear as
pessoas físicas e jurídicas cujo empenho em prol de sua preservação
concretizou-se em ações em busca de um perfeito equilíbrio na
convivência do homem com o rio e de uma relação de respeito entre
ele e a sociedade. No momento em que a humanidade tem como
maior preocupação a questão da futura falta de água potável no
planeta Terra, caso não haja uma racionalização de seu uso, é hora
de mostrar a todos os exemplos de luta para a preservação do nosso
maior manancial hidráulico.

Contamos com os nobres pares con
homenagear o rio São Francisco e as
ele, esperando que, daqui a 500 anos,
que hoje, resultado do exemplo qu
próximas gerações.

io parceiros nesta iniciativa de
pessoas que muito fizeram por
o São Francisco esteja melhor

temos que deixar para as

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°1.398/2001

Autoriza a reversão de imóveis que descreve ao Município de José
de Meio e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. P - Fica autorizada reversão dos imóveis descritos no § 1° deste

artigo ao Município de José de Meio.
§ 1 0 - Os imóveis aludidos no "caput" deste artigo são:

- um terreno com a área de 621m 2 situado no Distrito de José de
Meio, Município de José de Meio, no lugar denominado Bairro Nova
Aparecida, confrontando pela frente, numa extensão de 23m, com a
Avenida Ouro Branco; pelo lado direito, numa extensão de 27m, com
terrenos de José Pastor da Silva; pelo lado esquerdo, numa extensão
de 27m, com terreno de Geraldo Caetano dos Reis, e, pelos fundos,
numa extensão de 23m, com terreno da outorgante doadora; terreno
no qual edificou um prédio destinado a grupo escolar, tipo padrão,
planta aprovada pelo MEE, com duas salas, com 48m2 cada uma,
construção de tijolos, forro de madeira, coberta de telhas comuns, piso
de cimento, duas instalações sanitárias, rede de esgoto e água e área
de recreação, com duas janelas;

II - um terreno situado no Distrito de José de Meio, Município de
José de Meio, no lugar denominado Carmo, com a área de 594m2,
confrontando pela frente, numa extensão de 22m, com a Rua
Principal; pelo lado direito, numa extensão de 27m, com terreno de
José de Deus; pelo lado esquerdo, numa extensão de 27m, com
terreno de José Vieira Pinto, e pelos fundos, numa extensão de 22m,
com a Rua Secundária, terreno no qual foi edificado um prédio
destinado a grupo escolar, tipo padrão, planta aprovada pelo MEE,
com duas salas, com 48m' cada uma, construção de tijolos, coberta
de telhas comuns, forro de madeira, piso de cimento, com duas
janelas, instalações sanitárias, rede de água e esgoto e água e área
de recreação;

III - um terreno situado no Distrito de José de Meio, Município de
José de Meio, no lugar denominado Altamira de São Geraldo, com a
área total de 575m 2, confrontando pela frente, numa extensão de 23m,
com a estrada pública; pelo lado direito, numa extensão de 25m, com
terreno de José Ezequiel Pinto; pelo lado esquerdo, numa extensão
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de 25m, com terreno de Geraldo Cezário de Magalhães, e pelos
fundos, numa extensão de 23m, com terreno de José Ezequiel Pinto,
terreno no qual edificou um prédio próprio para grupo escolar, tipo
padrão, planta aprovada pelo MEE, com duas salas, com 48m 2 cada
uma, construção de tijolos, coberta de telhas comuns, forro de
madeira, piso de cimento, com duas janelas, instalações sanitárias,
rede de esgoto e água e área de recreação.

§ 21 - A transcrição respectiva aos imóveis do § 1 1 é o Registro
11.512, fls 234, livro 3 L, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Caeté, e, foram havidos pelo Estado de Minas Gerais,
por doação, em 2814167, tendo como doador o Município de José de
Meio.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: Numa primeira leitura do documento de transcrição dos

imóveis, fica patente que o Município de José de Meio edificou treis
unidades escolares, doando-as ao Estado juntamente com os terrenos
onde se situam. Isso ocorreu nos idos de 1967, portanto há mais de
30 anos.

Numa segunda leitura, só que a partir da realidade, nota-se que as
determinantes que fundamentaram a doação ao ente estadual já não
existem, ou seja, o Estado já não tem suas atividades voltadas para o
ensino de 1 0 grau.

O que antes era atividade quase exclusiva do Estado hoje se passa
paulatinamente aos municípios. Hoje o Estado já não tem destinação
para os imóveis, e o município tem necessidade deles.

Uma terceira leitura, tendo como objeto de análise o federalismo,
noticia-nos que a Federação brasileira, desde a proclamação da
Republica e a Cada Política de 1891, adotou o município como
membro integrante. Nos idos de 1967 (época da doação) vigorava a
Cada Magna de mesma data em que o município foi relegado a mero
integrante, a tal ponto que a lei orgânica que os regia era de
competência estadual.

Restaurada a posição do município pela Constituição de 1988, veio
a priorização do ensino básico a ele entregue. Assim é que, o histórico
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dos fatos revela a necessidade fazer reverter os imóveis ao
município.

Vale salientar também que um bem, pertencente a qualquer dos
entes federativos, tem como objetivo o bem comum.

Assim, a reversão dos imóveis leva a dar-lhes utilidade em âmbito
educacional.

Contamos com o apoio dos nobres 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° 1.39912001
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem a assumir a

estrada que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica autorizada ao Departamento de Estradas de Rodagem

- DER - MG - a assunção do controle e da manutenção da estrada de
rodagem Franciscôpolis-Itambacuri.

Parágrafo único - A autorização contida no "caput" do 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, de de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa a dar condições

a que o DER-MG assuma a estrada que liga Franciscôpolis a
Itambacuri.

Entre outros argumentos favoráveis à autorização ao DER-MG
podemos apontar o município de Franciscópolis tem sua economia
centrada na agricultura e na pecuária (as terras são férteis, e a criação
de gado é da espécie leiteira e de corte). Para o escoamento da
produção, feita de forma diária, em razão de os produtos serem
perecíveis, é indispensável a existência de malha viária que ligue o
município aos centros consumidores; a estrada de rodagem que une o
Município de Franciscôpolis a Itambacuri é a principal via de acesso
ao município. Assim, torna-se necessário que o DER-MG assuma o
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controle da estrada, a fim de mantê-la transitável.

Assim, justifica-se este projeto de lei e, por conseguinte, sua
aprovação, para possibilitar o desenvolvimento regional e, com ele, o
de todo o Estado, alcançando o nível por todos almejado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40012001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Patrocínio do

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

Patrocínio do Muriaé o imóvel de propriedade do Estado constituído
por um terreno com a área de 10.000m 2 (dez mil metros quadrados),
situado nesse município, conforme a escritura pública de doação
registrada no Livro 128, às fis. 127v0, no Cartório Pacheco, 21 Oficio,
de Muriaé.

Art. 21 - 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 Reuniões, 23 de fevereiro de 2001.
Sebastião Costa
Justificação: O projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação do

referido terreno.
A doação viabiliza a implementação de um projeto de vital

importância para o Município de Patrocínio do Muriaé: a construção da
Escola Estadual D. Maria Regina Lisboa.

E importante a aprovação deste projeto de lei para a concretização
do projeto idealizado. Portanto, contamos com o imprescindível apoio
dos nobres pares à sua aprovação.	-

- 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° 1.40112001



45

Dispõe sobre a agricultura orgânica no Estado de Minas Gerais e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária

todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a
otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos
disponíveis, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e
ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização ou a
eliminação da dependência de energia não renovável e de insumos
sintéticos e a proteção do meio ambiente, assegurando-se, em
especial:

- a oferta de produtos saudáveis, isentos de contaminantes;
II - a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas em que

se insere o sistema de produção;
III - a conservação do solo e da água;
IV - a manutenção ou o incremento da fertilidade do solo;
V - a reciclagem de resíduos de origem orgânica para o solo.
Art. 2 0 - Considera-se produto da agricultura orgânica, seja In

natura", seja processado, aquele obtido em sistema orgânico de
produção agropecuária, devidamente certificado e rotulado.

Art. 3° - O Poder Legislativo estabelecerá o órgão colegiado, do qual
participarão, em bases paritárias, o poder público, representado pela
área de agricultura, que o coordenará, e pelas áreas de saúde, meio
ambiente, ciência, tecnologia, indústria, comércio, justiça, bem como a
sociedade civil, por meio de entidades representativas e organizações
não governamentais que tenham reconhecida atuação junto à
sociedade, no âmbito da agricultura orgânica.

Parágrafo único - O órgão colegiado a que se refere o "caput" deste
artigo terá competência para definir:

- os procedimentos relativos à certificação de produtos da
; agricultura orgânica, para fins de sua comercialização nos mercados

interno e externo, observadas as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, instituído pela Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990;

II - o órgão certificador ou os órgãos certificadores;
III - as normas relativas a correção, fertilização e biologia do solo, ao

manejo de plantas espontâneas, insetos, patógenos e outros
organismos causadores de danos às plantas cultivadas, aos animais
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criados ou aos produtos armazenados e outros aspectos relativos
aos sistemas orgânicos de produção agropecuária;

IV - os insumos permitidos e os proibidos na produção agropecuária
em bases orgânicas e as condições em que, excepcionalmente, se
admitirá o emprego de substâncias toleradas convencionalmente.

Art. 40 - Somente se admitirá a certificação de produtos da
agricultura orgânica originários de unidades de produção agropecuária
em que se reservem áreas exclusivamente destinadas a esse fim, as
quais estarão sujeitas a inspeção periódica pelo órgão certificador.
§ 1° - Para a certificação dos produtos obtidos em novas áreas

inseridas ou não nas unidades a que se refere o "caput" deste artigo,
exploradas com sistemas orgânicos de produção agropecuária,
observar-se-á uma carência mínima, definida pelo órgão certificador,
em razão de seu estado e uso anterior.

§ 2° - As máquinas, os implementos e os demais equipamentos
necessários ao processo produtivo devem ser de uso exclusivo da
agricultura orgânica ou ter seu emprego nessa atividade precedido por
processos de descontami nação.

§ 30 - As sementes e mudas utilizadas nas áreas de produção
agropecuária orgânica devem ser originárias de sistemas também
orgânicos, sendo vedado o uso de sementes e mudas transgênicas.

§ 4° - E vedada a utilização de quaisquer produtos químicos ou
sintéticos considerados nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente
nas áreas de produção agropecuária orgânica, em qualquer uma das
fases do processo produtivo, inclusive armazenamento,
beneficiamento e processamento após a colheita.

§ 5° - A utilização de compostos orgânicos provenientes de usinas
de compostagem somente será permitida nos casos em que se
comprovar por análise laboratorial, a ausência de contaminação desse
insumo por metais pesados.

§ 6° - A utilização de medida fitossanitária não prevista nas normas
definidas pelo órgão certificador, ainda que necessária para assegurar
a produção ou o armazenamento, desqualificará o produto, que não
poderá ser comercializado como sendo oriundo da agricultura
orgânica.

§ 7° - Os animais, criados em sistemas orgânicos de produção,
devem ser alimentados com rações e forragens obtidas na própria
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unidade de produção, em base orgânicas ou adquiridas de
fornecedores que empreguem sistemas orgânicos de produção.

§ 80 - O transporte, o pré-abate e o abate de animais criados em
sistemas orgânicos de produção devem observar os princípios de
higiene, saúde e mínimo sofrimento animal, assegurando a qualidade
da carcaça.

Art. 50 - Produtos industrializados de origem vegetal ou animal
somente poderão ser certificados e rotulados como sendo orgânicos
se, em seu processamento, tiverem sido utilizadas, exclusivamente,
matérias-primas originárias de sistemas orgânicos de produção
vegetal ou animal e se tiverem recebido apenas os aditivos permitidos
pelo órgão certificador.

Art. 60 - Os produtores do extrativismo vegetal ou animal somente
serão certificados e rotulados como sendo orgânicos se o processo de
extração for sustentável e não prejudicial ao ecossistema local.

Art. 7° - É proibido o uso de expressões, títulos, marcas, gravuras e
publicidade que induzam o consumidor a confundir a garantia e a
qualidade dos produtos da agricultura orgânica.

Art. 80 - A responsabilidade relativa à qualidade do produto da
agricultura orgânica caberá ao produtor, ao certificador e ao
comerciante, segundo o nível de participação de cada um.

Art. 9° - Aplicam-se aos infratores das normas relativas aos produtos
da agricultura orgânica, no que couberem, as disposições da
legislação civil e penal em vigor, em especial, as do Código de Defesa
do Consumidor, instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de
1990, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas em
regulamento desta lei.

Art. 10 - As pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, que produzem, comercializam, embalam, envasam,
armazenam ou processam produtos da agricultura orgânica ficam
obrigadas a promover o registro de seus estabelecimentos junto ao
poder público, a ser definido no regulamento desta lei.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei e designará
coordenação vinculada ao setor agrícola, que se encarregará da
gestão dos assuntos da agricultura orgânica no âmbito estadual.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.
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Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001.
Marco Régis
Justificação: Considera-se alimento orgânico todo aquele de origem

vegetal que é cultivado sem o uso de agrotóxicos ou outros insumos
químicos e artificiais. São alimentos que não são geneticamente
modificados. Não são transgênicos nem recebem radiações ionizantes
em nenhuma das fases - da produção, do armazenamento ou do
consumo. Assim, quando falamos que nosso alimento é normal, e não
orgânico, é um grande engano, pois a comida a que estamos
acostumados é a chamada convencional, tradicional, uma vez que os
alimentos orgânicos é que são os normais.

Normalmente, para termos um prato convencional de comida,
produtores apelam para técnicas de cultivo que desrespeitam o meio
ambiente, os organismos presentes no ecossistema e, até, o homem.
Isso começou na década de 60, quando as empresas multinacionais
de sementes e agrotóxicos apresentaram uma nova linhagem de
plantas como uma maneira de solucionar o problema da fome. Os
agricultores começaram a cultivar vegetais híbridos, produzidos em
larga escala. Foi a chamada Revolução Verde. Porém, as plantas
ficaram mais sensíveis aos ataques de pragas e doenças e mais
dependentes dos adubos químicos. O resultado não foi o esperado, a
fome continua, e, como conseqüência, dois terços das águas do
planeta estão contaminados pelos agrotôxicos e pelas indústrias; o
desequilíbrio da população de insetos exige venenos mais fortes para
combatê-los; a saúde da população humana mostra um aumento de
doenças degenerativas e de causas desconhecidas.

Pesquisas mostram que entre 25% e 50% dos consumidores já
estão aceitando os alimentos orgânicos, mesmo tendo que pagar mais
por eles. São mais saborosos e saudáveis, têm maior valor nutricional
e duram mais tempo que os produtos convencionais, embora sejam
um pouco menores e menos atraentes. As pessoas, com isso, estão
respeitando o meio ambiente, investindo na melhoria das condições
de vida dos trabalhadores e das comunidades atingidas pelas
empresas e, principalmente, estão se valorizando.

O mercado de produtos orgânicos vem crescendo em todo o mundo,
e o Brasil segue esta tendência.
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A análise da cadeia do agronegõcio orgânico, no Brasil e no
exterior, identifica um grande potencial nesse segmento para
responder ao esforço governamental de incrementar a geração de
emprego e renda e exportações, por tratar-se de um sistema que
emprega muita mão-de-obra e possui mercado interno e externo com
forte demanda. Diferentemente do que se pensava e do que se
praticava, a produção orgânica representa hoje um modelo viável de
agropecuária, baseado em novas tecnologias, que atendem aos
princípios de produtividade, rentabilidade e qualidade.

Segundo a FAO, o mercado mundial de produtos orgânicos crescerá
20 vezes, até 2005, atingindo a cifra de US$100.000.000.000,00. No
Brasil, conforme dados da FIPE, a taxa de crescimento interna do
setor é de 20% ao ano, e o valor da produção orgânica, em 1999, foi
estimado em US$150.000.000,00. Minas Gerais não pode ficar para
trás nesse setor.

Para regulamentar a agricultura orgânica no Estado, estamos
apresentando este projeto de lei: a busca de uma melhor qualidade de
vida inclui o bom manejo das questões ambientais, a preocupação
com a saúde, e este projeto está alinhado com essas tendências.

Mais que alimentos, a agricultura produz relações, o que lhe confere
responsabilidade tanto social quanto ambiental.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40212001
Proíbe a propaganda de produtos que contêm agrotóxicos e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas que produzem ou comercializam agrotôxicos

ou afins ficam proibidas de divulgar qualquer tipo de material com
propaganda de produtos que revelem risco ao ambiente, ao homem e
aos animais.

Parágrafo único - Fica proibida a divulgação em revistas, jornais,
emissoras de rádios e de televisão de toda peça publicitária de
produtos que contêm agrotóxicos.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se agrotóxicos e afins
os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou
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biológicos, destinados ao uso nos setores de produção agrícola.
Art. 30 - Fica vedada a propaganda dos agrotóxicos que contenham

clorados ou organoclorados, cloro-fosforado, fosforados ou
organosfosforados, piretróides, herbicidas, fungicidas e carbamatos.

Art. 40 - Quanto aos produtos referidos no art. 1° desta lei, são
proibidos:

- a produção de qualquer tipo de peça publicitária nas partes
interna e externa de estabelecimentos de venda de produtos
agrícolas;

II - a distribuição de qualquer peça publicitária contendo produtos
com agrotôxicos;
• III - a distribuição de qualquer tipo de amostra ou brinde;

IV - a propaganda por meio eletrônico;
V - a publicação de peças publicitárias em revistas e jornais que

circulem no Estado;
VI - a exposição em cartazes, painéis, panfletos, folhetos e

adesivos;
VI - o patrocínio de seminários, congressos. publicações,

exposições e festas;
VII - a propaganda fixa ou móvel em vias públicas, rodovias,

ferrovias, aeroportos, estádios e espaços culturais.
Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais que

comercializam produtos que contêm agrotóxicos deverão,
obrigatoriamente, retirar todo o material de propaganda existente
partes interna e externa.

Art. 5 0 - Compete às Secretarias da Agricultura, do Meio Ambiente e
da Saúde fiscalizar o cumprimento das exigências estabelecidas nesta
lei-

Art. 6 0 - Os fabricantes e os estabelecimentos comerciais que
produzem ou comercializam agrotóxicos que descumprirem as
exigências estabelecidas nesta lei estarão sujeitos à aplicação das
seguintes sanções:

- Fabricantes:
a) advertência;
b) multa de 50.000 (cinqüenta mil) UFIRs, aplicada em dobro no

caso de reincidência;
c) apreensão ou destruição do produto;
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d) suspensão do cadastro do produto;
e) cassação do cadastro.
li - Estabelecimentos:
a) advertência;
b) multa de 5.000 (cinco mil) UFIRs, aplicada em dobro no caso de

reincidência;
d) interdição, total ou parcial, do estabelecimento;
e) apreensão do material.
Parágrafo único - Compete à autoridade estadual aplicar as sanções

prevista neste artigo.
Art. 7° - Aplicam-se ao infrator desta lei, sem prejuízo de outras

penalidades previstas na legislação em vigor, especialmente na
legislação de telecomunicação, as seguintes sanções:

- advertência;
II - multa de 10. 000,00 (dez mil) UFIRs, aplicada em dobro no caso

de reincidência;
III - suspensão da programação das emissoras de rádio e televisão

por tempo indeterminado ou fração de duração da propaganda
transmitida.

Parágrafo único - Considera-se infrator, para os efeitos desta lei,
toda e qualquer pessoa natural ou jurídica que, de forma direta ou
indireta, seja responsável pela divulgação ou publicação da peça
publicitária ou pelo respectivo veículo de comunicação.

Art. 8 0 - Compete ao órgão fiscalizador do Estado, Departamento
Estadual de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - DETEL -,
fiscalizar e aplicar as sanções prevista nesta lei.

Art. 9 0 - O produto da arrecadação das multas e taxas decorrentes
do exercício do poder de polícia e da prestação dos serviços
relacionados a esta lei será recolhido ao órgão executor como receita
orçamentária, que será utilizada exclusivamente no custeio da

;	expansão das atividades de agricultura orgânica no Estado.
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2001.
Marco Régis
Justificação: Nos últimos anos, deparamo-nos com um vertiginoso

crescimento do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil.



52
Segundo análise da FAO, no ano de 2000, o Brasil foi o terceiro
maior consumidor de agrotôxicos em todo o mundo, o que
corresponde a um faturamento anual na casa de bilhões de dólares. A
continuar assim, teremos, em breve, condições de liderar esse
fabuloso mercado. Tal situação traz como conseqüência, óbvia e
direta, o aumento, inaceitável, dos riscos de contaminação de
produtos agropecuários com resíduos químicos prejudiciais à saúde.

O controle do uso de pesticidas vem aumentando no Primeiro
Mundo, mas o oposto ocorre no Terceiro Mundo, em países como
Brasil, México e China. As vendas anuais de pesticidas no Brasil
giram em torno de US$1.200.000.000,00. A maioria das indústrias
está nas mãos de empresas como DowElanco, Monsanto, Hoechst,
Basf e Shell.

O crescente emprego de agrotóxicos no Brasil, de forma irracional,
está completamente fora de controle e prende-se a diversos fatores,
de complexa natureza. Passa pela expansão da fronteira agrícola e
pela intensificação, por meio de manejo, do desequilíbrio biológico do
agroecossistema, até fenômenos de ordem sócio-econômica ligados
ao êxodo rural e ao incremento do cultivo químico com herbicidas.

Não podemos deixar de incluir, como parte desse respaldo à
indústria, a despreocupação característica de cedas sociedades
científicas, ligadas às ciências agrárias, que reúnem especialistas que
sequer se pronunciam acerca dos seriissimos problemas gerados pela
indisciplinada e abusiva utilização de agrotóxicos no País, além de
sistematicamente recorrerem a multinacionais para o patrocínio de
congressos e publicações, chegando ao extremo de veicular
propaganda de venenos em periódicos oficiais

Para a banalização do uso de agrotóxicos contribui a própria
legislação, que permite a propaganda de produtos voltadas
diretamente aos agricultores, e não aos engenheiros agrônomos.

Proibindo a propaganda dos agrotóxicos, nós estaremos dando o
primeiro passo para exterminar os venenos do nosso Estado,
buscando, assim, unir o economicamente viável ao ecologicamente
correto, que é a sustentabil idade, pois cuidar da terra é cuidar da vida
humana hoje e no futuro.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40312001
Declara de utilidade pública a Associação Carmense de Assistência

ao Excepcional - ACAE -, com sede no Município de Carmo da Mata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Carmense

de Assistência ao Excepcional - ACAE -, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Bilac Pinto
Justificação: A referida Associação é um estabelecimento

especializado na habilitação e reabilitação do excepcional.
Promovendo sua educação e assistindo-o em suas necessidades
cotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento social.

Além do mais, a entidade cumpre os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas à concessão do título declaratôrio proposto.

- 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° 1.40412001
Estabelece normas referentes às práticas comerciais que envolvam

outorga de crédito ao consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ao consumidor ao qual for negada a participação ou

inscrição em programa de outorga de crédito ou planos de pagamento
oferecidos publicamente por fornecedor de produtos ou serviços,
deverá ser entregue declaração de que conste as seguintes
informações:

- o nome do estabelecimento que negar a admissão do
consumidor;

II - o nome do consumidor cu$ admissão foi negada;
III - o fundamento da negativa.
Art. 2° - A inobservância do disposto nos artigos anteriores

constituirá prática infrativa e sujeitará o infrator às seguintes
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penalidades,	que	poderão	ser	aplicadas	isolada	ou
cumulativamente, sem prejuízo das de natureza cível, penal e de
outras gerais:

- multa;
II - suspensão do fornecimento do produto ou serviço;
III - suspensão temporária da atividade.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2001.
Elaine Matozinhos
Justificação: É amplamente utilizada, no comércio em geral, a

prática pela qual o fornecedor oferece aos consumidores facilidades
nas formas de pagamento ou outorga de crédito diretamente ao
consumidor. Para se precaverem do alto percentual de inadimplência
no mercado os fornecedores, com razão, procuram se informar sobre
eventual cadastro do consumidor em serviços de proteção ao crédito.

Todavia, como têm nos informado vários dos cidadãos que nos
procuram em nosso gabinete, os fornecedores de produtos e serviços
se negam a declarar, em instrumento escrito, os motivos que tenham
fundamentado a denegação da participação de determinado
consumidor em seus planos de outorga de crédito e facilitação nas
formas de pagamento.

Mas para que seria necessária tal declaração? Vejamos. Nos termos
do CDC, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são
considerados entidades de caráter público. Dentro do que propõe a lei
e entende a doutrina e a jurisprudência, a inserção do nome de
consumidor, sem justa causa, nos cadastros desses serviços, dá
motivo à indenização por dano moral.

Além dos danos morais, outros podem resultar da discriminação a
que ficam sujeitos os consumidores cujos nomes se inscrevem nessas
listas de proteção ao crédito. E, na maioria das vezes, os
fornecedores se negam a declarar os motivos da negativa de
realização do negócio jurídico com o conhecimento de que, caso a
inserção do nome do consumidor tenha se dado abusivamente, a
declaração citada possa funcionar como prova do dano. E é por isso
que os fornecedores se organizam e se comprometem a não declarar
os motivos pelo qual preterem determinados consumidores.
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Em face do exposto, apresentamos este projeto de lei, cuja
proposta é obrigar os fornecedores a declarar os motivos pelos quais
se negam a negociar alguns produtos ou serviços com determinadas
pessoas, que, muitas vezes, têm seu nome inserido, de forma
abusiva, nos cadastros de proteção ao crédito.

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

PROJETO DE LEI NO 1.40512001
Dispõe sobre a criação de programa de trabalho remunerado para

detentos arrimos de família.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Incumbirá ao poder público estadual, através do Poder

Executivo, dispor normas e implementar estruturas destinadas à
efetivação de atividade laboral por parte dos detentos arrimos de
família do sistema penal estadual.

Art. 2° - Os órgãos das administrações direta e indireta do Estado
adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou os
produtos necessários para o trabalho prisional, na forma da Lei
Federal n°7.210.

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder a redução de
ICMS às empresas privadas que, através de convênios com o Estado,
passem a fabricar, reparar ou prover a manutenção de bens do
trabalho prisional, seja no interior do presídio, seja em trabalho fora
dele.

Art. 41 - A remuneração liquida jamais poderá ser inferior a um
salário minimo nacional por mês de trabalho.

ArL 7° - A carga horária e as condições de trabalho serão definidas
na regulamentação desta lei.

Art. 81 - O trabalho do preso arrimo de família será certificado com
um contracheque mensal onde constará:

1- salário bruto mensal e recibo;
II- salário líquido;
III- quantia depositada em caderneta de poupança;
IV- dias de trabalho;
V- dias de remissão.
Parágrafo único - Uma cópia do contracheque será enviada à Vara
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de Execuções Penais.

Art. 90 - As empresas privadas que empregarem egressos do
sistema penitenciário terão assegurados, na forma da lei, os direitos e
a pontuação previstos no art. 3 0 desta lei.

Parágrafo único - Para fazer jus a esses direitos, o número de
egressos deverá ser, no mínimo, correspondente a 5% do total de
trabalhadores da empresa.

Art. 10 - Para garantir o direito constitucional à assistência familiar,
fica o Poder Executivo autorizado a dispor de parcela da arrecadação
obtida com o trabalho prisional para a família do detento arrimo de
família.

Art. 11 - O Poder Executivo tem noventa dias para regulamentação
desta lei.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001.
Gil Pereira
Justificação: As sociedades brasileira e mineira têm sido abaladas

constantemente com noticias de rebeliões e motins em presídios. Tais
conflitos são gerados por excesso de população carcerária e pela
ociosidade dentro dos presídios, passando o preso a ser reeducado
em novas técnicas criminais.

Dessa forma, estamos propondo este projeto de lei para dar
instrumentos ao Poder Executivo para que inclua os presos arrimos de
família entre os trabalhadores deste Estado. São instrumentos de
ressocialização do preso, que está à margem da sociedade, evitando
seu retorno ao mundo do crime e sustendo a sua família.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40612001
Cria programa de combate ao mosquito borrachudo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o programa de combate ao mosquito borrachudo

no Estado de Minas Gerais.
Art. 2° - A Secretaria de Estado da Saúde firmará convênios com as

prefeituras municipais, instituindo o programa de combate ao mosquito
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borrachudo.
Art. 30 - O programa consistirá na imunização dos locais, das regiões

e áreas de expansão dos mosquitos e das áreas para as quais são
deportadas larvas e pupas do borrachudo, por meio de orientação
técnica e aplicação de inseticidas nos locais de origem e de
concentração dos insetos.

Art. 40 o programa se desenvolverá da seguinte maneira:
- a Secretaria de Estado da Saúde fornecerá orientação técnica e

inseticidas para o combate ao mosquito borrachudo;
II - as prefeituras municipais beneficiadas fornecerão a mão-de-obra

e o transporte para a execução do programa;
III - os recursos para a aquisição de inseticidas serão provenientes

do orçamento do Estado.
Art. 50 - Semestralmente, será realizada a aplicação de inseticidas

nos focos, salvo soluções excepcionais.
Parágrafo único - O controle será realizado imediatamente nos

locais onde houver incidência do mosquito borrachudo, iniciando-se
pela região Nade do Estado ou outros locais onde haja incidência do
inseto.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001.
Gil Pereira
Justificação: Existe a necessidade de que seja instituído, no Estado,

um programa efetivo de combate ao mosquito borrachudo, pois ele
vem constituindo um verdadeiro pesadelo, numa situação que
transcende as propriedades rurais e atinge as urbanas.

Há agricultores que, durante a época da colheita, não conseguem
sequer trabalhar, pois o mosquito é um incômodo permanente:
provoca inflamação no local da picada, inviabilizando o uso de

:	equipamentos de segurança. Além disso, transmite a oncocercose ao
homem.

Destarte, é dever do sistema estadual de saúde, junto com as
prefeituras, desenvolver programas que venham senão a erradicar oJ	problema, pelo menos, a amenizá-lo, de forma a permitir uma situação
tolerável.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40712001
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Ouro Fino o imóvel constituído de um terreno com a área de 27.000m2
(vinte e sete mil metros quadrados), situado na altura do km 59, na
Rodovia MG-290, nesse município, registrado sob o n° 161, a fis. 1 do
livro n° 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino, descrito na
certidão que compõe o Anexo 1 desta lei.

Parágrafo único - O terreno de que trata o "caput" deste artigo
destina-se a prover a integração social, por meio de atividades nos
campos da assistência social da criança e do adolescente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel á cidade de Ouro

Fino, para que nele funcione uma unidade educacional que permita
sejam retirados das ruas os menores. Receberão acompanhamento
pedagógico, orientação educacional e profissionalização, além de
integração social.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.40812001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de lpuiúna, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE de lpuiúna, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de março de 2001.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas
Gerais.

Os relevantes serviços prestados por estas entidades merecem
grande destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças
ao esforço, à abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo
de seus dirigentes. Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem
elas de subvenções, de promoção de eventos rentáveis, de doações e
de gestos de pessoas caridosas.

A declaração de utilidade pública da APAE de lpuiúna, permitirá que
a entidade se tome apta a alçar projetos maiores no desenvolvimento
de suas atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus 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°1.409/2001
Declara de utilidade pública a Fundação Inimá de Paula, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação lnimá de

Paula, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 1 de março de 2001.
Amilcar Martins
Justificação: A Fundação Inimá de Paula é entidade de direito

privado e sem fins lucrativos. Tem por finalidade criar, instalar e
manter espaço físico destinado à reunião de documentos escritos,
fotografias, filmes e objetos pertencentes ao artista, difundir a obra por
meio da promoção e do desenvolvimento de eventos culturais,
trabalhos, estudos e pesquisas sobre o acervo, a vida, o pensamento
e o processo criativo do artista, pôr em funcionamento oficinas e
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gravuras, bem como promover intercâmbio com universidades,
museus e outras entidades culturais, nacionais e estrangeiras,
realizando eventos conjuntos, podendo até mesmo efetivar a cessão
temporária de obras do acervo e firmar convênios.

- 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 RESOLUÇÃO N°1.410/2001
- O Projeto de Resolução n° 1.41012001 foi publicado na edição

anterior.
REQUERIMENTOS

N° 1.92112001, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Três Marias pela comemoração dos 38 anos de emancipação político-
administrativa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.92212001, do Deputado Pastor George, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
sejam tomadas providências com relação a denúncias de agressões e
torturas praticadas pela Tenente Elizabete Moreira Guedes, da 6a
Companhia do 1 1 Batalhão da Policia Militar. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 1.92312001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
jornal "Hoje em Dia" pelos 13 anos de fundação.

N° 1.92412001, do Deputado Djalma Diniz, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas à pavimentação asfáltica da rodovia que interliga Inhapim,
São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e Bom Jesus do Rio
Preto. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.925/2001, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado, ao Chefe do Gabinete Militar e ao
Secretário Executivo do CEDEC com vistas à execução de um
programa emergencial para atendimento aos pequenos e
microprodutores rurais do Norte de Minas, em virtude da situação
gerada pela seca na região. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 1.92612001, do Deputado Wanderly Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IEPHA com vistas ao fornecimento
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de relação dos bens tombados no Estado, nas cidades banhadas
pelorio São Francisco (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.92712001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Presidente do Clube Literário e Recreativo Jaguari, de Camanducaia,
pela restauração e reinauguração dessa associação. (- A Comissão
de Educação.)

N° 1.92812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Andradas pelo transcurso de seu 1110
aniversário. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.92912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os Srs.
José Ferraz da Silva, Simão Pedro Toledo e Eduardo Carone Costa
por terem sido empossados, respectivamente, como Presidente, Vice-
Presidente e Corregedor do Tribunal de Contas do Estado. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.93012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Ouro Fino pelo transcurso de seu 2520
aniversário.

N° 1.93112001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Inconfidentes, pelo transcurso do 380
aniversário desse município.

N° 1.93212001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de lbitiúra de Minas pelo transcurso do 381
aniversário desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

N° 1.93312001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os Srs.
Paulo Cabral de Araújo e Edson Zenôbio, respectivamente Diretor-
Presidente e Diretor-Geral do 'Estado de Minas", pelo transcurso dos
74 anos de circulação ininterrupta desse jornal e pela inauguração de
sua nova sede. (- A Comissão de Transporte.)

N°1.934/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, solicitando seja
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consignado nos anais da Casa voto de congratulações, com o
GAPA pelo transcurso de seu 14 0 aniversário. (- A Comissão de
Saúde.)

N° 1.93512001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Lourival Gonçalves de Oliveira, Juiz Federal, por ter ocupado o cargo
de Diretor do Foro da Justiça Federal, seção Judiciária de Minas
Gerais. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.93612001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Santa Casa de Misericórdia
de Andradas pela passagem de seu 601 aniversário de fundação. (- A
Comissão de Saúde.)

N° 1.93712001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Walter Trindade de Assis
Júnior pelo recebimento do Prêmio Nelson Hungria, do Ministério da
Justiça. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.93812001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita
nos anais da Casa a matéria "Rodoanel para Belo Horizonte", de
Radamés Teixeira e Oswaldo Amorim, publicada no jornal "Estado de
Minas" em 121212001. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.93912001, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja
formulado voto de pesar pelo falecimento do Sr. Mário Covas,
Governador de São Paulo. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja realizado ciclo de
debates sobre a política de patrimônio histórico e cultural no Estado. (-
A Mesa da Assembléia.)

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Dispõe sobre o serviço de psicologia escolar na rede pública
estadual de ensino fundamental e médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - E obrigatório o serviço de psicologia escolar na rede pública

estadual de ensino fundamental e médio.
Parágrafo único - O psicólogo educacional de que trata o "caput"

deste artigo é o profissional habilitado, conforme as normas do
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Catálogo Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho.

Art. 20 - Compete à Secretaria de Estado da Educação regulamentar
as normas e competências, em consonância com o Conselho
Regional de Psicologia.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001.
Bené Guedes
Justificação: Muitas de nossas crianças e jovens têm dificuldade de

aprendizado e rendimento abaixo do normal, devido a problemas
diversos que ocorrem nessa época.

Normalmente, esses problemas são detectados pelos professores,
mas, por não haver um serviço de acompanhamento psicológico nas
escolas, não são resolvidos, o que ocasiona perda do interesse pelos
estudos, culminando, muitas vezes, na desistência de freqüentar a
escola.

O nosso objetivo é tomar o poder público participante, para diminuir
os problemas decorrentes de dificuldades no aprendizado escolar.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Pedro Pinduca,

REQUERIMENTO
Do Deputado Márcio Kangussu, pedindo um voto de congratulações

com o jornal "Estado de Minas" pelo 74 1 aniversário de sua fundação e
pela inauguração de sua nova sede administrativa. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo

z	Ribeiro Silva.)
t	 Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do
PSB e dos Deputados Marcelo Gonçalves (2), Dimas Rodrigues, Bilac
Pinto (3), Mauri Torres e Elaine Matozinhos.

2 a Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderely Ávila) - Não havendo

j	oradores inscritos, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a
s	11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da

Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de



64
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande
Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Bancada do P58 -
indicando a Deputada Elaine Matozinhos para Líder da bancada; pela
Deputada Elaine Matozinhos - indicando o Deputado Sargento
Rodrigues para Vice-Líder da Bancada do PSB; e pelo Deputado
Marcelo Gonçalves - informando sua indicação para Líder da Bancada
do PDT e indicando o Deputado Benê Guedes para Vice-Líder da
bancada (Ciente. Cópia á Área de Apoio às Comissões e às
Lideranças.).

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - Tendo em vista as indicações feitas pelos Lideres

de bancada, a Presidência designa os membros das comissões
permanentes da Casa para o biênio 200112002.
- Os nomes dos Deputados que compõem as comissões

permanentes da Casa para o biênio 200112002 foram publicados na
edição anterior.

Questões de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr Presidente, Srs. Deputados, venho

com a difícil incumbência de manifestar publicamente o que todos os
brasileiros e todos os Deputados da Assembléia já sabem: Minas
Gerais está de luto, São Paulo está de luto, e todo o Brasil está de
luto. Todos os homens de bem deste Pais estão de luto com a notícia
da morte desse grande brasileiro, desse grande democrata que foi o
Governador Mário Covas. Todos nós que tivemos o privilégio de
acompanhar de perto a sua trajetória e, antes disso, de acompanhar,
através de informações, a sua trajetória política de 40 anos de vida
pública honrada, correta, com probidade, com honestidade, miramo-
nos nesse exemplo de coragem para enfrentar momentos de
diversidade, não apenas na fase final da sua doença, mas coragem
para enfrentar diversidade na vida pública. Mário Covas enfrentou a
intolerância de pessoas que o agrediram, até mesmo fisicamente, e
teve coragem para enfrentar momentos de derrota, de dificuldade. E,
no momento final de sua doença, teve coragem de celebrar a vida em
cada momento que apareceu em público, com sua demonstração de
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fé e de esperança. Esse é um legado para todos os brasileiros.

Portanto, como seu companheiro de partido, devo dizer que a morte
de Mário Covas não é uma perda apenas para nós do PSDB, mas
para o Brasil e para todos os brasileiros de bem. Ficamos com o seu
exemplo de homem que enfrentou a ditadura, de homem que
defendeu a autonomia e a independência do parlamento brasileiro e
de homem que teve a coragem de, no momento do Al-5, defender o
Deputado Márcio Moreira Alves, defender com altivez, com coragem,
com determinação e pagar com o preço da cassação do seu mandato.
Mário Covas foi até mesmo preso por aqueles que detinham o poder.
Mário Covas cumpriu a sua missão de defender a democracia, de
defender a autonomia do parlamento brasileiro. E hoje ele consegue
uma coisa rara, que é a maior homenagem que podia ser prestada a
ele: a unanimidade da opinião pública do Brasil; a unanimidade acima
das questões partidárias, acima das questões ideológicas, com todos
os brasileiros reverenciando a sua memória, reconhecendo nele a
legitimidade moral, a autoridade moral de quem sempre fez o bem
como homem público, como Deputado Estadual, Deputado Federal,
como Prefeito de São Paulo, como Senador da República, como
candidato á Presidência da República, numa campanha memorável de
que muitos de nós que estamos aqui neste Plenário tivemos o
privilégio de participar Eu tive a honra, tive o privilégio de participar da
sua campanha, percorrendo Minas Gerais com a sua mensagem de fé
e de esperança no futuro do Brasil.

Então, hoje, essa unanimidade, essa grandeza moral é o maior
legado que o Governador Mário Covas deixa a todos os brasileiros.

'	Rendo essa homenagem sincera e comovida á sua família,
manifestando à D. Lila, aos seus filhos e a todos os seus parentes, o1	nosso voto de pêsame. São Paulo, apesar de tudo, teve a felicidade
de ter um Vice da dimensão e da grandeza do Vice-Governador

; Geraldo Alkimim, que tem demonstrado, com a sua discrição, com a
sua correção política, com a sua honradez, que está á altura de
suceder Mário Covas no Estado de São Paulo. Fica um vazio, um
vácuo, no nosso coração e na vida política de todo o Brasil. Mário
Covas era a consciência critica do Pais e do nosso PSDB. Por tudo

.	isso, essa nossa palavra de homenagem à memória desse grande
;	brasileiro, desse grande democrata, desse exemplo de coragem e de
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honradez cívica. Muito obrigado-

0 Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
também não poderia deixar de trazer a minha palavra, não só de
concordância com as palavras do Deputado Amilcar Martins, mas
também de pesar de toda Minas Gerais e do Pais. Vimos a Luta desse
grande homem público contra uma doença terrível, enfrentada de
peito aberto e cabeça erguida, como sempre foram enfrentados todos
os problemas em sua vida.

Já se disse que quando querem nos homenagear que nos
homenageiem em vida. Gostaria de lembrar que Mário Covas sempre
foi homenageado em vida pelos paulistas, que sempre o elegeram
muito jovem, Vereador em sua cidade, Prefeito de São Paulo,
Senador, Governador de São Paulo. Enfim, sempre o homenagearam,
hipotecando-lhe a confiança do povo paulista na sua coragem,
liderança, obstinação, no seu entusiasmo, na sua ética e no seu
trabalho a serviço da Nação brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. suspensão
dos trabalhos, após ouvirmos todos os companheiros que querem
externar o seu pesar e até mesmo a sua indignação pela morte tão
prematura desse grande brasileiro. Então, espero que o Legislativo de
Minas Gerais suspenda seus trabalhos de hoje em sinal de luto, de
pesar pelo passamento de tão ilustre brasileiro. Mário Covas merece
todas as homenagens dos brasileiros. Como muito bem disse o
Deputado Amilcar Martins, esse homem hoje consegue a unanimidade
dos brasileiros. Conseguiu reunir em torno do hospital onde ainda
lutava para sobreviver homens de todos os matizes ideológicos, ricos,
pobres, de todas as raças e de todas as religiões que ali foram orar e
pedir para que esse homem pudesse viver um pouco mais, para doar-
se um pouco mais.

Então, espero que, nesse momento de luto pelo qual passa o País, a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais encerre os seus trabalhos
também em sinal de luto e de pesar, após os Deputados se
manifestarem.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a minha manifestação
também é de tristeza. A perda não é apenas do PSDB, dos tucanos, é
uma perda do Pais. O Governador Mário Covas, na sua ação e
trajetória política, deixou grande exemplo para o Pais. Deu grande
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demonstração de coerência e deixou marca para o nosso partido e
para todos os brasileiros. A mesma coragem com que enfrentou a
ditadura militar vimos agora na luta contra essa terrível doença.
Gostaria de lembrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como era esse
grande companheiro. Apesar de todas as lutas que vinha enfrentando,
inclusive à frente do Governo de São Paulo, na minha recente
campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte fez questão de gravar
um programa dando apoio à nossa candidatura, trazendo-nos
palavras de total apoio, o que nos deixou muito feliz e agradecido.
Resta-nos lamentar essa perda. Sem dúvida, a obra de Mário Covas
permanece. Deu um grande exemplo à Nação. Gostaria de lembrar
duas características marcantes do companheiro Mário Covas:
coerência e coragem, com as quais viveu a sua vida política e pública.

Gostaria de estender a todos os companheiros do PSDB e à família
do Governador Mário Covas os nossos sentimentos. Apoiamos,
integralmente, o requerimento do Deputado Agostinho Patrús, de
encerramento dos nossos trabalhos após a manifestação dos
Deputados, em sinal de luto do Poder Legislativo de Minas Gerais,
lembrando essa grande figura. Lembro, especialmente, a postura
sempre firme e parlamentarista do Governador Mário Covas, que
sempre defendeu o parlamentarismo e o Poder Legislativo. Nosso
Poder Legislativo faria muito bem ao encerrar os trabalhos em sinal de
luto pelo passamento desse grande brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
qualidade de Líder do PSDB, na qualidade de peessedebista,
companheiro de partido do Governador Mário Covas, na qualidade de
brasileiro - temos de nos orgulhar do brasileiro que foi Mário Covas -,
na qualidade de mineiro - também temos que agradecer pela vida de
Mário Covas, como mineiros -, faço uso da palavra. Tive a honra e o
privilégio, há menos de um ano, de estar pessoalmente com o

; Governador Mário Covas no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo-
Eu era o Presidente da UNALE. Recebeu-me calorosamente. Pude
comprovar pessoalmente aquilo que já escutava dos companheiros
parlamentares de todos os partidos da Assembléia Legislativa de São
Paulo, aquilo que alguns brasileiros conheceram e outros passaram a
conhecer agora, neste momento difícil por que passa a família, neste
momento difícil para nós, que passamos a admirar, respeitar e amar o
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Governador Mário Covas. Ele era um homem público, por
excelência; um homem ético; um homem que deu sua vida pelo bem
comum, pela causa social, pela causa do outra Mesmo doente,
convalescendo, não se acovardou, foi as ruas, a fim de enfrentar os
que não eram capazes de compreender o governo belíssimo que
estava fazendo. Foi um Governador que não se dobrou diante da
mídia e dos interesses econômicos das empresas de "marketing" e
propaganda, que não aceitavam que não gastasse dinheiro em
publicidade. Falavam mal dele, porque preferia gastar o recurso
público em benefício da sociedade, executando obras e atendendo às
suas demandas urgentes.

Foi incompreendido, mas sempre respeitado. Alguns podiam
discordar dele ideologicamente, o que é normal em um processo
democrático, de que era um dos mais árduos defensores, mas, em
nenhum momento, ninguém, de nenhum partido, foi capaz de levantar
nenhuma dúvida sobre sua conduta como homem público,
parlamentar e membro do Executivo.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, representando os
mineiros, parcela significativa da população brasileira, tão logo todos
tenham feito sua justa homenagem a esse brasileiro, político e homem
público, deve encerrar seus trabalhos, como forma de homenagear
aquele que foi o orgulho não somente dos peessedebistas ou dos
sociais democratas, mas de todos os políticos e brasileiros.

Lembro-me da seguinte citação: "O grão de trigo cai em terra, não
morre, fica só; mas, se morre, produz muitos frutos". Tenho certeza de
que, neste momento difícil por que passa a família, neste momento
em que entra no gozo da eternidade, Mário Covas está produzindo
frutos no coração de todos os políticos e brasileiros. Hoje, ouvia, bem
cedo, de um político com ideologia contrária à do Governador, que ele
poderia ser considerado um modelo de homem público e político no
Brasil. Sendo assim, espero que todos possamos nos lembrar dele
como um exemplo maravilhoso.

Rendemos nossas homenagens ao Governador Mário Covas e
manifestamos nossos sentimentos de solidariedade à família. Muito
obrigado.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, em
nome do PFL quero associar-me àqueles que, nesta tarde, renderam
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de público sua homenagem ao Governador Mário Covas. Quero
fazer aqui uma retrospectiva breve e, talvez, em três frases, sintetizar
o pensamento: a maior autoridade do homem público, maior do que
seu poder discricionário ou de ação, é sua moral. E o Governador
Mário Covas tinha, de fato, autoridade moral para exercer os cargos
públicos que exerceu.

Portanto, concordo com o que já foi dito e com a suspensão da
reunião para a homenagem de um homem público cuja autoridade
vinha exatamente de sua conduta moral ilibada. São Paulo perdeu,
assim como todo o Brasil e sua classe política, mas ficaram conosco o
exemplo de grandeza e os ideais políticos do Governador Mário
Covas.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, faço coro com os
Deputados, que, em homenagem póstuma de reconhecimento,
mostram claramente o que foi Mário Covas para São Paulo e todos os
outros Estados brasileiros. Faço também minha homenagem, porque,
sem dúvida alguma, se hoje o Brasil vive um momento de abertura
democrática e política e de consolidação dessa democracia, e se hoje
a juventude pode se expressar, podemos votar e até mesmo tirar um
Presidente da República, isso se deve a políticos brasileiros que
ajudaram a escrever a história do Pais, a história contemporânea.

Estamos tristes porque perdemos um companheiro sério e
determinado, um homem que jamais se acovardou diante dos
problemas e que sempre usou a palavra para defender, acima de
tudo, a liberdade democrática. Minas Gerais entristece-se neste
momento. Com essa emoção que envolveu todos os políticos e todos
os brasileiros, a Assembléia presta a sua homenagem ao Governador,
ao político, ao brasileiro e ao cidadão Mário Covas, que muito ajudou
na consolidação democrática do nosso Pais.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, em nome do PSB, rendemos nossas homenagens
ao Governador Mário Covas por tudo que fez em sua vida pessoal,
profissional e sobretudo política. Registramos o pesar de todos os
brasileiros pela perda desse grande homem, político e cidadão.
Pedimos a Deus que lhe dê um espaço no outro mundo, pois
sabemos o quanto foi importante para todos nós. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
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O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

Mário Covas que o Brasil pranteia é o homem das disputas políticas
do nosso antigo MDB. Ele foi um Deputado cassado que fez parte da
história política brasileira em um momento em que o político tinha de
ter muita coragem e capacidade para atuar na política do nosso País.
Mário Covas tomou-se uma bandeira de seriedade que transcende
aos partidos e que está acima das tendências políticas. Ele foi um
exemplo para todos os que desejam fazer uma política de alto nível.
S. Exa. esteve nesta Casa por algumas vezes. Tive a honra de
partilhar com essa figura uma cadeira no Congresso Nacional, ele
como Senador e eu como Deputado Federal. No antigo MDB,
admirávamos a sua pessoa e ao que representou no que se refere á
luta, à coragem, à vibração e á brasilidade, que são atributos que
faltam na imagem do político brasileiro. Fica registrada a homenagem
que esta Casa prestará ao Mário Covas, suspendendo os seus
trabalhos. Pela Liderança da Maioria nesta Casa, associamo-nos ao
PSDB, que tem o Governador Mário Covas como um dos seus mais
acreditados Líderes, e a todos os companheiros que pensam, que
agem e que lutam como ele pela democracia, pela seriedade e pela
boa administração do nosso País.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente e companheiros da
Assembléia, este é um momento muito especial para falarmos pelos
mineiros e para os mineiros. Partiu um companheiro do PSDB, Mário
Covas. Este é um momento de tristeza e da conclusão de uma batalha
pela vida. Ele, verdadeiramente, com simplicidade e com
autenticidade, trabalhou até o final da sua vida terrena. Onde estiver,
continuará lutando por um Brasil justo e democrático. Mário Covas
deixou-nos, como legado, o dever de continuar fazendo com que a
verdade seja o maior instrumento da luta pela justiça social. Em sua
trajetória, muitas pessoas o achavam bruto, desaforado e atrevido,
mas nenhum desses adjetivos cabe ao Mário Covas senão o de ter
sido o maior portador da verdade na história contemporânea do nosso
País. Fica, portanto, registrada nesta Casa, em nome do PSDB
Mulher, a sua passagem pelo mundo. Aqui fica o chamamento à
responsabilidade para que seu legado seja abraçado por cada um de
nós, representantes da sociedade.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,



71
em nome do PT manifesto meu pesar pela passagem do
Governador Mário Covas, homem bom, corajoso, dedicado às causas
públicas, à defesa do interesse nacional, comprometido com a ética,
com a probidade e a honestidade. Por tudo isso, Mário Covas fará
falta na política nacional. O PT durante muito temp, o teve .como
parceiro nas mais importantes lutas travadas contra a ditadura, assim
como na redemocratização do País. Orgulhamo-nos de ter uma
pessoa do calibre de Covas como condutor dos mais elevados ideais
em prol do Brasil e da cidadania. Aqui deixamos nosso pesar pela
passagem, pelo encantamento de Mário Covas, e nossa solidariedade
a sua família.

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em
nome do PPS, manifestamos nosso pesar pelo passamento do
Governador Mário Covas. Neste adeus ao Governador, penso que
todos nós devemos ser gratos pelas lições que nos deixou. Lições de
honradez, correção e, sobretudo, de respeito à coisa pública. Esse
vazio que deixa Mário Covas deveremos honrar seguindo suas lições
de homem público. Mário Covas é uma referência para todos, mas,
principalmente, para os políticos. A ele, nossa gratidão e nossa
saudade.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta
hora de tristeza, aqui reafirmamos em nosso nome e em nome do
PSDB nossas condolências à família de Mário Covas. Ele nos deixa
como legado o exemplo do político de brilhante trajetória, ocupando os
cargos de Deputado Federal, Senador, Governador e Prefeito de

zi Santos. Sempre foi um exemplo, um estandarte, uma bandeira que se
desfraldou em todo o Brasil, antes, no PMDB e, depois, no PSDB. Fez
parte de um grupo de homens que queria e quer fazer do Brasil uma
verdadeira democracia, em que o homem realmente seja livre. Seu
legado como político, pai de família e homem exemplar é para nós um
grande exemplo a ser seguido.

Mário Covas, com determinação, enfrentou todas as vicissitudes
políticas e, agora, as de sua doença, de maneira heróica, convincente

lã e consistente. Ele não desaparece. A morte, cada vez mais para mim,
é um desdobramento da vida. Encontra-se em uma dimensão em que
já não sofre fisicamente. Certamente, seu bom exemplo ajudará a
favorecer este Brasil. Quando de sua morte, no bom sentido, já
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ocupando posição espiritual privilegiada, poderá ajudar a enfrentar
as dificuldades pelas quais o Congresso está passando, dando mal
exemplo de sua atividade. Um Congresso que passou por uma eleição
traumática, que saiu do intramuros do Congresso, extrapolou e veio
contaminar a sociedade com suas divergências, comandadas pelos
Srs. Antônio Carlos Magalhães e Jáder Barbalho. Não só a Câmara
dos Deputados, mas também o Senado, está dando mal exemplo ao
Brasil. Quiçá o espírito de Mário Covas possa servir de inspiração
para curar o Brasil desses defeitos da atividade parlamentar.

Acreditamos que devemos reverenciar Mário Covas neste momento,
principalmente, apelando para que seu espírito possa intervir e ser
nosso exemplo para cumprirmos nossa missão de mediadores dos
interesses do povo, trazendo harmonia, paz e compreensão, não só
ao meio político, mas ao povo.

Não há motivo, hoje, para essa radicalidade pessoal, prejudicando o
Brasil. Este momento é oportuno não só para assimilarmos o exemplo
de Mário Covas, mas também para que o Brasil possa ter paz.

Sua morte acontece naturalmente como a de qualquer cidadão.
Entendemos que será luz para o Brasil, a partir de hoje, para que os
políticos possam compreender o momento nacional difícil pelo qual
estamos passando. A família de Mário Covas, nossas condolências, e
que Deus lhes dê o conforto!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, em nome do PSD
queremos expressar o pesar que é para Minas Gerais e para o Brasil
a morte do eminente Governador Mário Covas. Sem dúvida alguma
deixa no Brasil uma grande lacuna, por seu exemplo, carisma e marca
de grande guerreiro que sempre foi.

Estamos reverenciando o que o Brasil já assistiu por ocasião da
morte do nosso eminente Presidente Tancredo Neves. Hoje,
novamente, São Paulo e Minas choram de saudade a partida desse
eminente homem público, que fez da política um verdadeiro
sacerdócio.

O exemplo de Mário Covas, tenho a certeza absoluta, está gravado
não somente na mensagem e na imagem dos parlamentares e dos
políticos, mas também está alicerçada por seu exemplo de cidadania,
honradez, de pai, e, acima de tudo, de um grande estadista.

Ratificando tudo o que os oradores nesta tarde disseram, expondo
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seus pesares, requeiro a V. Exa. que cópias desta ata sejam
encaminhada ao ilustre Governador de São Paulo, Dr. Geraldo
Alkimim; ao Presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo e
também à viúva, O. Lua Covas, como voto de pesar do povo mineiro-

Por nossos pares, o sentimento é reproduzido pela saudade e pela
admiração por um grande estadista.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, colegas Deputados,
para falar sobre esse tema, que mexe com o sentimento de todos os
brasileiros, invoco questão de ordem. Embora não haja, no Regimento
Interno, dispositivo que o autorize a proceder dessa maneira, V. Exa.,
lídimo democrata, aquiesceu a essas solicitações, por considerar que
se trata de questão de ordem nacional: a perda de Mário Covas.
Realmente, essa não é uma questão de ordem interna desta Casa,
mas de nível nacional.

Mário Covas, idealizador, fundador e corifeu da social democracia
neste País, não se deixou jamais abater nem intimidar durante o
regime de exceção. Da mesma forma procedeu agora, sem se deixar
abater nem intimidar diante da enfermidade que o levou. Dessa forma,
Sr. Presidente, é mais do que justa a homenagem a esse grande
homem público, a esse grande estadista, que foi Mário Covas.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também gostaria,
como os demais colegas que me precederam, de prestar homenagem
ao Governador Mário Covas.

O Governador Mário Covas foi um político que se pautou pela
coerência, o que pôde ser demonstrado pela luta que travou dentro do
MDB no combate ao regime de exceção, à ditadura militar.

t	Exatamente por isso, como Deputado Federal foi cassado, mas
retornou pelo voto popular. E continuou, durante todo o processo de

=	existência da ditadura, um combatente do regime de exceção em
favor da democracia no Brasil.

Mas, mais do que isso, o Governador Mário Covas também se
propôs a fundar o PSDB e o fez com a intenção de marcar uma
posição a favor de se fundar um partido de cunho social-democrata no
Brasil. Dos políticos que fundaram, que estiveram à frente, na cúpula
do PSDB, o Senador Mário Covas, sem sombra de dúvida, em meu
entender, foi o que manteve a maior coerência desde o inicio da
fundação do partido até os dias de hoje.
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Só para citar alguns exemplos, foi o Governador Mário Covas que,

na prática, impediu Fernando Henrique Cardoso, na época também
fundador do PSDB, de participar do Governo Collor de Mello, por
entender - e deu uma lição ao Brasil inteiro - que era impossível
compor com um governo que o próprio Mário Covas testemunhava
como corrupto.

O Governador Mário Covas teve posições, por vezes, divergentes do
próprio Presidente da República, embora do mesmo partido, para
manter a mesma coerência que o fez combatente do regime militar e,
depois, fundador do partido social democrata.

Então, é nesse sentido que devemos lhe prestar uma homenagem: à
coerência política do Governador Mário Covas. De fato, o Brasil perde
um exemplo de político que devemos homenagear. Muito obrigado.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, em nome do PDT,
não poderíamos deixar de nos pronunciar. Mário Covas foi um
Governador, foi um Prefeito acima de sigla partidária, um homem que
lutou pelo nosso Brasil. Por sua grande honestidade, será um exemplo
de político. Então, que sirva, como já foi dito por vários colegas, de
exemplo para todos os políticos.

Assim, gostaria de deixar a nossa homenagem ao Governador Mário
Covas e as condolências à família.

O Deputado Kemil Kumaira - Sr. Presidente, não poderíamos deixar
de nos manifestar nesta tarde diante da dor porque passa todo o
Brasil. Nosso Pais hoje ficou mais pobre no que diz respeito a figuras
importantes da vida nacional. Recentemente, fiz aqui um
pronunciamento, dizendo que Mário Covas estava caminhando para
nos deixar num momento de dificuldades porque passa a Nação
brasileira, da mesma forma como Tancredo Neves, nosso estimado
Presidente mineiro, deixou-nos naquela oportunidade e enlutou todo o
Brasil.

Cada povo tem seus heróis. Nós, mineiros, temos de citar homens
como Tancredo Neves. Hoje, os paulistas estão sepultando seu mais
novo herói, o herói contemporâneo da vida pública brasileira. Mário
Covas foi, sem dúvida alguma, exemplo para todos nós, homens
públicos, pela coerência, pela bravura, pela forma com que conduziu
os seus principais atos públicos durante toda a sua existência.

Ainda recentemente, recordo-me de Mário Covas sendo agredido
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fisicamente em plena praça, no Estado de São Paulo, Aquilo foi um
exemplo do que acontece num País onde, muitas vezes, não se
respeitam as figuras exponenciais da sua história. Hoje, estamos
sentidos, e, mais do que isso, estamos perplexos com os destinos que
a vida nos dá.

Quero, Sr. Presidente, externar neste momento não em nome do
PSDB, uma sigla partidária, mas em meu nome e em nome da família
mineira, o sentimento profundo pelo passamento desse novo herói da
democracia brasileira. Muito obrigado.

O Deputado Alberto Bejani - Vou ser breve porque todos já falaram o
que realmente deveria ser dito em relação a nosso saudoso
Governador Mário Covas, mas é bom lembrar que ele nos deu
exemplo não só na política. Mostrou-nos que o Poder chama-se Deus.
Estamos aqui apenas servindo como instrumento do Pai maior. Não
adianta deixar o poder subir â cabeça, não adianta nos considerar
melhores que os outros, porque, hoje, estamos no cargo de Deputado
ou de Prefeito ou de Senador ou de Governador ou de Presidente da
República. Somos instrumentos e, a qualquer momento, podemos ser
jogados numa cama, sofrendo, como aconteceu com Mário Covas.
Tenho a certeza de que ele, no seu leito, em vários momentos,
gostaria de ser um gari, um lixeiro - mas com saúde -, e não um
Governador acamado, com uma doença terrível como é o câncer. Por
isso, é bom que comecemos a refletir, a pensar em fazer o bem ao
próximo e não deixar de maneira nenhuma o poder momentâneo subir
à cabeça. Não somos ninguém, somos apenas um instrumento
passageiro neste planeta chamado Terra. Só duas coisas certas

' existem neste planeta para nós, seres humanos: uma, que é o nascer;
e a outra, que é ir embora. Somente essas dois fatos são certos.
Tomara que políticos que estão em certos cargos, aqui mesmo em
Minas Gerais, comecem a entender essa situação e parem de tomar o

;	posicionamento de donos da verdade, pensando que só sua palavra
preva lece. Tomara que o exemplo de Mário Covas, mostrado para
todo o Brasil, por todos os canais de televisão, faça o dono do poder
que se acha dessa maneira em Minas Gerais entender que poder

j	chama-se Deus. Obrigado.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

em nome do Líder e dos demais companheiros da Bancada do PPB, e
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fazendo coro com aqueles que me antecederam, registro o mais
profundo pesar pelo passamento desse grande brasileiro e homem
público, que é o Governador Mário Covas. O Brasil, a exemplo do que
ocorreu aproximadamente há 20 anos, na época do falecimento do
Presidente Tancredo Neves, está tomado de uma comoção coletiva
pela perda irreparável desse estadista. A história há de registrar e
perenizar a memória desse grande brasileiro, que, dentro da sua
singularidade, deixa-nos a imagem de um homem público
comprometido com as causas sociais que afligem a maioria da
população brasileira, e, acima de tudo, do seu denodo, da sua
responsabilidade e da sua probidade, qualidades que ficarão
indeléveis na memória da nação brasileira.

Diante dessa perda, temos o consolo de ter em Minas Gerais o
Governador Itamar Franco, outro grande brasileiro, que, na mesma
linha, com a mesma roupagem do Governador Mário Covas, também
trilha a sua vida pública, empunhando a bandeira da moralidade
pública. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr.Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Agostinho Patrús, encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de
amanhã, dia 7, às 9 e às 20 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às nove horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro de dois
mil, comparecem no Auditório da Associação Sul-Mineira de
Educação e Cultura - ASMEC -, no Município de Ouro Fino, os
Deputados Dimas Rodrigues e Aílton Vilela, membros da supracitada
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. O Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da comissão presente. A seguir, informa que ela se
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destina a discutir, em audiência pública, a situação da cafeicultura
sul-mineira. A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues passa a
coordenação dos trabalhos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
registra a presença dos Srs. Antônio Lima Bandeira, Secretário
Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Antônio Carlos
Manso, do IMA; Ilson Mariano, do IEF; Segundo Abelardo Angelo,
representante do Superintendente Regional do Banco do Brasil;
Sérgio Favilla, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Fino; Nelson
Maciel, Presidente da Associação dos Produtores Rurais de Ouro Fino
- APROF -; Flávio Francisco Silva, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Ouro Fino; Oswaldo Francisco Bueno,
representante da Sociedade Sul-Mineira da ASMEC; João Lúcio
Garcia de Menezes, da EMATER-MG; Abelardo Angelo, do Banco do
Brasil de Pouso Alegre; Getúlio Araújo, da Comissoria Exportação e
Importação Comexinha Ltda; Breno Pereira de Mesquita, da FAEMG;
e Walter Luiz Modesto, do IMA. Em seguida, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a reunião, tece
comentários iniciais sobre o tema. Os expositores discorrem sobre a
questão e a debatem com os Deputados e os demais convidados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, reassume a coordenação dos
trabalhos. O Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimentos em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda e ao Diretor-
Geral do DER-MG com vistas á mudança da atual balança rodoviária
instalada na MG-290, no Município de Borda da Mata, para a divisa
com o Estado de São Paulo; sejam pedidas informações ao Diretor-
Geral do IEF e à Polícia Militar Florestal sobre os critérios e
procedimentos que determinam a aplicação de multas de natureza
ambiental; seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas
a que submeta ao CONFAZ proposta de redução da alíquota do ICMS
incidente nas operações internas com cafés de qualidade; seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à execução de obras de
recuperação das rodovias sul-mineiras; sejam pedidas ao Presidente
do Banco do Brasil informações sobre os procedimentos de inclusão
do nome de produtores rurais no SERASA; seja formulado apelo ao
Presidente da TELEMAR com vistas à instalação de telefones nos
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bairros rurais, em vários municípios da região sul-mineira; seja
enviado oficio ao Presidente da EPAMIG solicitando-lhe a implantação
de uma unidade de pesquisa em Ouro Fino; se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com empresas que se destacaram no
concurso de Café Goumert Cafés do Brasil; seja formulado apelo à
direção do Banco do Brasil com vistas a que conceda dilatação do
prazo de execução de ações judiciais incidentes sobre os
empréstimos relativos a custeio; seja formulado apelo ao Secretário
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com vistas à criação do
Programa para Uso de Calcário - PROCAL -' do Programa para Uso
Correto do Gesso Agrícola - PROGESSO -' e do Programa de Análise
do Solo - PROSOLO. O Presidente informa que, tendo em vista a falta
de "quorum" para votação, a Mesa recebe os requerimentos, que
serão votados na próxima reunião. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência 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, 14 de dezembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Hely Tarqüínio -

Antônio Júlio.
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quinze horas do dia dezoito de dezembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues
e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Estando presentes
também os Deputados Antônio Júlio e Hely Tarqüinio, o Presidente,
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, informa que a reunião se destina a discutir a
assinatura de convênio entre o Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, a Escola de Veterinária da UFMG e a Associação dos
Avicultores de Minas Gerais - AVIMIG -, visando a fiscalização da
qualidade do frango e do ovo. O Presidente registra a presença do Sr.
Tarcísio Franco Amaral, Presidente da AVIMIG; da Sra. Manha Martha
Ferreira, Superintendente da AVIMIG; dos Srs. Tarcísio Silva Moreira,
José Maria Salgado e Osvaldo Pereira, da AVIMIG; Ismael Coimbra e
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João Batista Amorim, da Inspeção Federal em Minas Gerais;
Marcílio Magalhães Vaz de Oliveira. Presidente do Conselho Regional
de Medicina Veterinária de Minas Gerais; Humberto Ferreira de
Carvalho, Delegado Federal de Agricultura em Minas Gerais;
Fernando Miranda Gonçalves, Superintendente da CONAB; José
Monteiro Silva Filho, Diretor da Escola de Veterinária da UFMG; João
Tomelin, representante da União Brasileira de Avicultura; Antônio
Carlos Vasconcelos Costa, da Avivar Alimentos Ltda.; José Maurício
Xavier e Ornar José Ribeiro, do Ministério da Agricultura; Aires
Rodrigues e Jorge Rodrigues, da COGRAN; José Aurélio Bergman,
Vice-Diretor da Escola de Veterinária da UFMG; Fernando Resende,
representante dos granjeiros de Itanhandu; e a Sra. Lúcia Pacífico,
Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte e Presidente do
Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. O
Deputado Antônio Júlio tece seus comentários iniciais, e, a seguir, na
qualidade de expositores, os Srs. Tarcísio Franco Amaral, Humberto
Ferreira de Carvalho e José Monteiro Silva Filho discorrem sobre o
referido convênio. Logo após, a Presidência convida estas três
autoridades a assinarem o convênio, em quatro vias, no que são
seguidos pelos Deputados Antônio Júlio e Dimas Rodrigues. O
Deputado Antônio Júlio tece seus comentários finais, e o Sr. Miguel
Ângelo, do Cerimonial desta Casa, convida os presentes para
coquetel, no Salão Nobre, oferecido pela AVIMIG, conforme consta
nas gravações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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, 19 de dezembro de 2000.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 14.631
Às quinze horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
Amilcar Martins e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Rezende, declara aberta a reunião, comunica que não há ata

a'
o'
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a ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão, e informa
que esta se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à
designação do relator. Ato contínuo, o Presidente determina à
assessoria que proceda a distribuição das cédulas e solicita ao
Deputado Sebastião Costa que atue como escrutinador. O
escwtinador, após a votação, informa que os Deputados Geraldo
Rezende e Miguel Martini foram eleitos, por unanimidade, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Registra-se a
presença do Deputado Miguel Martini. O Deputado Geraldo Rezende
declara o Deputado Miguel Martini como Vice-Presidente e transfere a
ele a direção dos trabalhos. O Deputado Miguel Martini declara o
Deputado Geraldo Rezende empossado como Presidente e lhe restitui
a Presidência. O Presidente agradece a confiança nele depositada
pelos membros da Comissão e designa para relator da matéria o
Deputado Sebastião Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa aos
membros da Comissão que a próxima reunião será convocada por
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Sebastião

Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 161812000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o requerimento em epígrafe
solicita seja transcrita nos anais da Casa a matéria publicada no jornal
"40 Poder", em 30/7/2000, intitulada "Renovar é Preciso".

Publicado em 121912000, vem o requerimento à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos anais

da Assembléia Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do
Regimento Interno e sujeita-se a parecer, nos termos de seu art. 234.

A matéria cuja transcrição ora se propõe refere-se à necessidade de
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renovação, seja no campo das idéias, no que diz respeito à análise
de fatos e eventos do contexto histórico, para se evitar a estagnação
mental; seja na esfera política, em particular no Poder Executivo.

No entanto, apesar de relevante, entendemos que a matéria não
constitui manifestação especialmente significativa nem retrata um
momento político ímpar, que deva ser gravado nos anais deste
Legislativo, não se conformando, pois, aos requisitos estabelecidos no
citado Regimento.

Dessa forma, a medida proposta não se mostra oportuna.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento
n01.61812000.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Álvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.63112000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Deputada Elaine Matozinhos, por meio da proposição em tela,
requer ao Presidente da Assembléia, nos termos do inciso XII do art.
233 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Secretário da
Fazenda informações acerca do repasse, ao Tribunal de Justiça do
Estado, dos valores recolhidos ao Tesouro do Estado na qualidade de
taxa de fiscalização, implantada juntamente com o selo de
fiscalização, que já vem sendo paga pelos cartórios extrajudiciais.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria a que se refere o pedido de informação proposto é

regulamentada pelo Decreto n° 40.976, de 281312000, que dispõe
;	sobre o repasse, ao Tribunal de Justiça do Estado, dos valores
j recolhidos ao Tesouro Estadual, na forma estabelecida no § 30 do art.

80 da Lei n° 12.727, de 30112197, com a redação dada pela Lei n°
13.438, de 30112/99.

j O repasse mencionado refere-se aos valores destinados à
fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registros e da
contagem, da cobrança e do pagamento de emolumentos, recolhidos
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pelos Oficiais de Registro e Tabeliães ao Tesouro Estadual.

Para comprovação da medida, a nova redação dada ao § 1 0 do art.
26 da Lei ti0 12127 pela Lei n° 13.438 institui um selo, de uso
obrigatório pelos Tabeliães e Oficiais de Registro, que será aposto aos
documentos e papéis expedidos ou submetidos a exame e aos livros
utilizados na prática de atos notariais e de registro. Tal selo conterá
requisitos de segurança que impeçam sua falsificação e adulteração,
e seu custo de aquisição será deduzido da parcela dos valores
cobrados a título de fiscalização judiciária de seus atos.

Quanto às normas disciplinadoras do repasse previsto no art. 1° do
Decreto n° 40.976, cabe à Secretaria da Fazenda baixá-las, ouvida a
Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado.

Se, conforme afirma o autor da proposição, essa taxa de fiscalização
já vem sendo paga pelos cartórios extrajudiciais sem o devido
repasse, consideramos que a este parlamento, exercendo o papel
fiscalizador outorgado pelo art. 62, XXXI, da Constituição Estadual,
cabe apurar a veracidade dos fatos.

Como, de acordo com o art. 2 0 do Decreto n° 40.976, é a Secretaria
da Fazenda que deve expedir as normas para o devido repasse,
julgamos oportuno e conveniente o envio desta solicitação.

Entretanto, objetivando elucidar melhor o texto da proposição e dar-
lhe maior objetividade, optamos por apresentar substitutivo ao final do
parecer.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.63112000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Deputada que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art.
233, XII, do Regimento Interno, seja solicitado ao Secretário da
Fazenda pedido escrito de informação sobre as normas - a serem
baixadas pelo órgão de que é titular, conforme determina o Decreto n°
40.976, de 28/3/2000 - disciplinadoras do repasse, ao Tribunal de
Justiça do Estado, dos valores destinados à fiscalização judiciária da
prática dos atos notariais e de registro e da contagem, da cobrança e
do pagamento de emolumentos, recolhidos pelos Oficiais de Registro
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e Tabeliães ao Tesouro Estadual.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.65412000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em epígrafe
requer, nos termos regimentais, seja solicitada ao Secretário de
Estado da Casa Civil e de Comunicação Social, a relação das
aeronaves do Governo, com especificação da origem, do destino e da
duração de cada missão, no período correspondente aos últimos três
meses.

Após a sua publicação, vem a matéria á Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço encontra respaldo no § 2° do art. 54, da

Constituição Estadual, que assim determina:
"Aft 54- .............................................................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

Em relação ao assunto em pauta, ou seja, o uso das aeronaves
oficiais em nosso Estado, não há ainda documento legal que o
discipline. Encontra-se em tramitação, nesta Casa, o Projeto de Lei n°
1.22612000, que, ao disciplinar a utilização das aeronaves oficiais no
âmbito das administrações públicas direta e indireta e de empresas
públicas, busca conter a sua utilização abusiva e tem como objetivo a
eficiência e a moralidade no setor público.

A única norma encontrada em nossa legislação que dispõe sobre o
uso de aeronaves é o Decreto n° 39.402, de 2111198, mas trata
especificamente do helicóptero de Instituto Estadual de Florestas -
IEF.

Por esse decreto, ele será utilizado para a realização de controle e
fiscalização do meio ambiente, com prioridade para as operações
relacionadas com o cumprimento das missões institucionais desse
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órgão, cabendo ao Batalhão de Missões Especiais-BME- da PMMG
mantê-lo ou operá-lo (arts. 2 0 e 30).

Ainda nos referindo a tal norma, cumpre-nos salientar que ela é
taxativa, ao disciplinar a matéria. E o que faz o seu art. 11: "E vedada
a utilização do helicóptero para atendimento de serviço de natureza
particular".

Recentemente, foi amplamente veiculado na imprensa mineira o uso
irregular de nossas aeronaves. Segundo a denúncia, em plena
comemoração do Dia da Arvore, quando havia 92 focos de incêndio
no território mineiro, o helicóptero Guari 1, do IEF, estava sendo
utilizado para fins particulares.

Na falta de uma norma geral que discipline a matéria, consideramos
o pedido de informação proposto conveniente e oportuno, pois cabe
ao Poder Legislativo, no uso de suas atribuições, fiscalizar o uso das
aeronaves oficiais, devendo a sua utilização atender aos princípios da
impessoabilidade, da moralidade e da eficiência.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1 .654/2000, na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.68912000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo
a requerimento do Deputado Mauro Lobo, solicita ao Presidente da
Assembléia, nos termos regimentais, seja encaminhado oficio ao
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
para que envie a esta Casa cópias dos contratos e dos anexos
referentes a verbas destinadas e verbas liberadas através do Fundo
SOMMA para a cidade de Caratinga.

Publicada em 1711012000, vem a proposição à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise insere-se no âmbito da competência privativa

do Poder Legislativo, por força do disposto no art. 62, )OO(l, da
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Constituição do Estado, que lhe confere a prerrogativa de fiscalizar
as ações do Poder Executivo.

Em relação ao Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios -. Projeto SOMMA -, é realizado com
recursos originários de operação de crédito externo, a ser celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, ao qual se acrescenta
contrapartida do Tesouro do Estado.

Quanto ao objetivo do pedido de informação, a Lei n° 11.085, de
3014193, que cria o Fundo SOMMA, disciplina que, para sua
implantação, os demonstrativos financeiros, bem como os créditos de
prestação de contas do Fundo obedecerão ao disposto na Lei Federal
n°4.320, de 1713164, e às normas do Tribunal de Contas.

Havendo participação de capital estadual, a informação solicitada
nos parece conveniente e oportuna e constitui importante subsídio á
atuação fiscalizadora desta Casa.

No entanto, optamos por apresentar substitutivo ao final do parecer
para melhor direcioná-lo e obter respostas mais completas sobre o
assunto em pauta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.68912000 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, atendendo
a requerimento do Deputado Mauro Lobo, requer seja solicitado ao
Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -
o envio a esta Casa das cópias dos contratos e dos anexos, inclusive
comprovante da destinação das verbas, colegiados entre esse Banco

;	e a Prefeitura Municipal de Caratinga, para utilização dos recursos do
Projeto SOMMA.

Requer, ainda, seja enviado ofício ao Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, solicitando o envio a esta Casa das prestações de
contas desse município referentes às parcelas do financiamento do
Projeto SOMMA recebidas por ele.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
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Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.72012000

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em tela, a Deputada Elaine Matozinhos
requer ao Presidente da Assembléia, nos termos do inciso XII do art.
233 do Regimento Interno, sejam solicitadas ao Secretário de Estado
da Fazenda informações acerca dos motivos de fato e de direito pelos
quais tem sido determinado às concessionárias de veículos que
realizem o recolhimento do ICMS relativo à importação de veículos
áutomotores.

Após a sua publicação, em 2711012000, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme dispõe o § 2 1 do art. 54 da Constituição do Estado, "a

Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado
pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam
crime de responsabilidade".

A matéria em pauta refere-se ao recolhimento do ICMS relativo à
importação de veículos automotores. O Decreto Estadual n° 38.104,
de 2816196, no inciso 1 do art. 44, dispõe que a base do cálculo do
imposto é: 1 - na entrada no estabelecimento destinatário ou no
recebimento pelo importador de mercadoria ou bem importados do
exterior, observado o disposto nos § 1 1 e 21 do art. 47 deste
Regulamento, o valor constante do documento de importação,
acrescido:

a) do valor do Imposto de Importação;
b) do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados;
c) do valor do Imposto sobre Operações de Câmbio;
d) de quaisquer despesas aduaneiras, cobradas ou debitadas ao

adquirente no controle e desembaraço da mercadoria, tais como o
adicional ao frete para renovação da marinha mercante, adicional de
tarifa portuária, despachante, armazenagem, capatazia, estiva,
arqueação e multas por infração;".
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Portanto, entendemos que cabe à importadora, no desembaraço
da mercadoria, pagar todos os impostos a ela referentes, incluídos
nestes o ICMS.

A partir do momento em que uma empresa compra um produto de
uma importadora, ele já está nacionalizado, e o ICMS, devidamente
recolhido. No entanto, conforme a justificação da proposição, o
recolhimento do ICMS relativo às operações de veículos importados
tem sido realizado pelas concessionárias de veículos. Se assim for,
essa operação está contrariando o que a lei determina, e esta Casa,
cumprindo o seu papel fiscalizador, tem por dever apurar a veracidade
dos fatos.

Por tais razões, consideramos o envio da solicitação requerida
conveniente e oportuna.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1 .72012000 na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.72612000

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em tela, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão solicita ao Presidente desta Casa seja enviado oficio ao
Superintendente-Geral do Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - ITER -t solicitando-lhe: a) cópia da relação de todos os
contratos de cessão de terras celebrados entre o Estado e empresas
privadas, indicando o tipo de contrato e as empresas que celebraram
cada tipo; b) descrição das medidas adotadas em relação aos
contratos vencidos; c) cópia de cada tipo de contrato celebrado para a
cessão de terras públicas.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, à Mesa da
Assembléia compete emitir parecer sobre o requerimento.

Fundamentação
A iniciativa da proposição encontra amparo no § 30 do art. 54 da

Constituição mineira, segundo o qual "a Mesa da Assembléia poderá
i	encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da
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administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a
outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem
infração administrativa, sujeita a responsabilização".

Vale esclarecer que o Instituto de Terras do Estado é órgão
integrante da estrutura da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN -, criado pela Lei n° 13.468, de
171112000. Entre suas competências, ressalta-se a de "promover a
regularização de terras devolutas rurais e urbanas do Estado e
administrar as que venham a ser arrecadadas até que tenham
destinação especifica". Bem se vê, portanto, que o ITER é a entidade
apropriada para responderás questões que se apresentam.

Alega o autor do requerimento que Minas Gerais possui grandes
extensões de terra devoluta ocupadas por empresas privadas ligadas
á siderurgia, à produção de celulose e ao reflorestamento, em razão
de contratos de comodato e de arrendamento.

Parte desses contratos estão vencidos ou não foram observados
pelas empresas, o que implica a necessidade de um
acompanhamento da situação pelo Poder Legislativo, a fim de que se
possa exercer controle sobre as terras de domínio público e mesmo
dar maior clareza ao assunto, a bem do interesse coletivo.

A respeito dessas considerações, queremos dizer que as recebemos
como pertinentes e legítimas, suficientes para que este órgão
colegiado entenda oportuna a aprovação do requerimento sob exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.72612000, na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.72912000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em análise
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja transcrito nos
anais desta Casa o artigo publicado no jornal "Folha de S. Paulo" em
1611012000 sob o titulo "Maior Centro de Produção Fica em Minas
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Gerais", que se relaciona com a produção, na cidade de Santa Rita
do Sapucaí, de alarmes para carros, superando em qualidade os
importados oriundos do Japão, Estados Unidos, Israel e Canadá.

Publicado em 6111/2000, vem o requerimento à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A inserção de documentos ou pronunciamento não oficial nos anais

da Assembléia Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 do
Regimento Interno e sujeita-se a parecer, nos termos do art. 234.

Objetiva a matéria em apreço a transcrição nos anais da Casa de
nota publicada no jornal "Folha de S. Paulo", em 1611012000. Tal nota
refere-se à produção de alarmes para carros, fabricados em Santa
Rita do Sapucai, que podem bloquear até oito funções vitais do
automóvel.

Apesar de relevante o assunto, principalmente para a região onde
está localizada a empresa, entendemos que ele não constitui
manifestação especialmente significativa para o Estado como um
todo, ou retrate um momento político importante que deva ser
registrado nos anais da Casa.

Tais requisitos são estabelecidos pelo Regimento Interno e sua
observância, a nosso ver, é obrigatória. Por esse motivo, vemo-nos
forçados a obstar a tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.72912000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godiriho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1-74012000

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via da proposição em exame, o Deputado Pastor George pleiteia
ao Presidente da Casa seja enviado oficio ao Secretário de Estado da
Saúde, solicitando-lhe informações "quanto à aplicabilidade da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF -,
desde a sua implantação".
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O requerimento foi publicado em 1011112000 e a seguir

encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa da proposição está amparada na Constituição mineira,

haja vista o § 2° do art. 54, que assim dispõe:
"§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade".

O autor do requerimento justifica sua apresentação ponderando que
á CPMF foi criada com a finalidade de alocar recursos para a área de
saúde, portanto cabe a qualquer membro do Poder Legislativo
requisitar informações sobre o efetivo cumprimento da finalidade. Só
assim pode o povo mineiro, responsável por tal contribuição, saber o
montante dos valores arrecadados e sua aplicação.

A respeito dessa argumentação, lembramos que a Carta Estadual,
no art. 73, atribui à Assembléia Legislativa o poder de exercer controle
externo sobre os atos das unidades administrativas dos Poderes do
Estado; e mais, no art. 74, afirma que a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado abrange
a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de ato
gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1 .740/2000, na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 61312001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
José Bernardino Ferreira, ocorrido em 1°1312001, em Pedro Leopoldo.
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(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dimas Rodrigues, notificando o falecimento do Sr.

Corinto Santos, ocorrido em 41312001, em Porteirinha. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Expedito
Brasil, ocorrido em 261212001, em Paraisópolis. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Olisses
Alvarenga, ocorrido em 1 11312001, em Liberdade. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Waldomiro
da Costa Prado, ocorrido em 191212001, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Antônio
Liberato Dias, ocorrido em 281212001, em João Monlevade. (- Ciente.
Oficie-se.)

o-c
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 215a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 71312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro

Antônio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 11 Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 18112001
(encaminha solicitação de retirada de tramitação dos Projetos de Lei
n°s 1.266 a 1.26812001), do Governador do Estado; Ofício e telegrama
- 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.411 a 1.41312001 - Requerimentos n°s 1.940 a
1.95112001 - Requerimentos dos Deputados Fábio Avelar, Dinis
Pinheiro, Dimas Rodrigues, Sargento Rodrigues e Elaine Matozinhos,
da Comissão Especial das Taxas e do Colégio de Líderes -
Proposições Não Recebidas: Projetos de lei dos Deputados Luiz
Fernando Faria, Pedro Pinduca, Maria José Haueisen e Dalmo Ribeiro
Silva e da CPI do Narcotráfico e requerimentos dos Deputados Marco
Régis e Alencar da Silveira Júnior - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa, Alencar da
Silveira Júnior e Paulo Pettersen (2) - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Ambrósio Pinto, Dimas Rodrigues, Sargento
Rodrigues, Geraldo Rezende, Wanderley Ávila e Carlos Pimenta -
Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Designação
de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os vetos
às Proposições de Lei n°s 14.655, 14.661, 14.662 e 14.665 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos à Proposição
de Lei n° 14.689 e às Proposições de Lei Complementar n°s 64 e 65 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre os Vetos às
Proposições de Lei n°s 14.681 e 14.682 - Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 14.687,
14.691 e 14.692 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto à Proposição de Lei n° 14.696 - Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto à Proposição de Lei Complementar n° 66 -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Titular da
FEAM - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
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Emenda à Constituição n° 4812000 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Elaine
Matozinhos; deferimento - requerimento contido na Mensagem n°
18112001, do Governador do Estado; deferimento - requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Colégio de Líderes, da Comissão Especial das
Taxas e dos Deputados Dimas Rodrigues e Sargento Rodrigues;
aprovação - 21 Fase: Questão de ordem - Encerramento - Ordem do
Dia.

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

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani
- Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Durvai Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Hely Tarqüínio - Irani
Garbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - José Milton - Kernil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - 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
i a Fase (Expediente)

rÀ
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Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 1-Secretário, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado João Paulo, 1 1-Secretário ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 18112001*

Belo Horizonte, de de 2001.
Senhor Presidente,
Cumpre-me solicitar a V. Exa. o obséquio de suas providências para

a retirada da apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa dos
Projetos de lei abaixo relacionados:

Projeto de Lei n° 1.26612000, que dispõe sobre medidas de
reestruturação em órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado
de Minas Gerais;

Projeto de Lei n° 1 .267/2000, que dispõe sobre o Instituto de Terras
do Estado de Minas Gerais - ITER;

Projeto de Lei n° 1.26812000, que dispõe sobre o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu
alto apreço e consideração.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais."
- A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o item

VIII do art. 232 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO
Do Sr. Dárcio Guimarães de Andrade, Presidente do TRT -

Região, em atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização
Financeira encaminhado por meio do Oficio n° 2.392/2000/DLE
(consulta sobre a existência de fraude contra ex-empregados das
empresas do grupo Mendes Júnior), apresentando resposta da
Presidente em exercício da 201 Vara do Trabalho de Belo Horizonte. (-
Anexe-se à Proposição de Lei n° 14.696.)

TELEGRAMA
Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, agradecendo o convite
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para a apresentação do projeto da AUDCAD e das entidades
assistenciais que regulamentará a ação do estudo para o Pró-
Adolescente.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - 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°1.411/2001
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Tae Kwon Do,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de

Tae Kwon Do, 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, 25 de janeiro de 2001.
Elaine Matozinhos
Justificação: A Federação Mineira de Tae Kwon Do, com sede no

Município de Belo Horizonte, é uma sociedade civil de caráter
esportivo sem fins lucrativos que tem por finalidade organizar, dirigir,
desenvolver e orientar o tae kwon do no Estado de Minas Gerais. Com
esse escopo, a Federação tem organizado competições regionais e
viabilizado a participação dos atletas do Estado em competições de
nível nacional. Vale lembrar que o tae kwon do deverá se tomar
esporte olímpico.

Principalmente nestes tempos de crise, parece-nos que o esporte é
a melhor forma de afastar os jovens da violência e da criminalidade,
motivo pelo qual se agiganta a função social da Federação e se
justifica que essa entidade seja elevada à categoria de utilidade
pública estadual.

Por isso, esperamos contar com o apoio dos colegas desta Casa à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,

z
o
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c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.41212001
Declara de utilidade pública a Creche Centro Infantil União, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Centro Infantil

União, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Gil Pereira
Justificação: A Creche Centro Infantil União é uma entidade

filantrópica sem fins lucrativos, foi criada em 1986 pela Irmã
Natividade Cordeiro do Valle, depois de insistentes pedidos de mães
moradoras na região do conjunto Santa Maria.

A Creche começou com 30 crianças e 1 monitora, hoje conta 300
crianças e 32 funcionários, que trabalham para proporcionar a essas
crianças uma vida mais digna.

Para alcançar seus objetivos, a Creche oferece quatro refeições
diárias, balanceadas, atendimento médico, odontológico, psicológico e
pedagógico-

Destarte, salientamos que a instituição tem finalidade
essencialmente filantrópica e atende aos requisitos estabelecidos por
lei para ser declarada 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°1.413/2001
Declara de utilidade pública a Augusta e Venerável Loja Simbólica

Lealdade e Justiça n° 14, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e Venerável

Loja Simbólica Lealdade e Justiça n° 14, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Ar(. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
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Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica, pelo que se depreende da

documentação apresentada, está em regular funcionamento há mais
de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício dos cargos.

Por preencher os requisitos necessários à declaração de utilidade
pública, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação do projeto-

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

REQUERIMENTOS
N° 1.94012001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que se estude a
possibilidade da construção de policlínicas para atender,
principalmente, à maternidade e às crianças nas pequenas cidades da
área mineira da SUDENE; e a que se elevem os valores destinados à
saúde nas cidades dessa área. (- A Comissão de Saúde.)

N° 1.94112001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que não seja exigida a conclusão do 1 0 grau
para os atuais servidores contratados que venham a se submeter a
concurso público para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. (- A
Comissão de Administração Pública.)

N° 1.94212001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas a que sejam agilizadas as obras de
pavimentação do trecho da Rodovia MG-226 que liga os Municípios
de Capínópolis e Canápolis.

N° 1.94312001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas à agilização das obras de recapeamento do
trecho da Rodovia MG-255 que liga os Municípios de Frutal e Iturama.
(- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 1.94412001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Educação com vistas a que seja considerado o tempo de serviço
prestado ao Estado para efeito de classificação em concurso público
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estadual. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.94512001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, solicitando
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do
DER-MG com vistas à pavimentação do trecho da Rodovia MG-223
que liga o Município de Tupaciguara a Araguari. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.94612001, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
comunidade do Município de Diamantina pelo transcurso de mais um
aniversário de emancipação política desse município. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)

N° 1 .947/2001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
encaminhado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial pedido de
informações sobre o número de cargos em comissão e funções de
confiança existentes nessa entidade, bem como sobre o provimento
desses cargos desde 1995.

N° 1.94812001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
encaminhado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais pedido de informações acerca do montante de créditos
devidos àquela autarquia referentes a serviços gráficos e publicações.

N° 1.94912001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulado ao Diretor-Geral da Imprensa Oficial pedido de informações
acerca do contrato firmado entre a referida autarquia e a empresa
Minas Gerais Serviços - MGS. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.95012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Colégio
COTEMIG pelo transcurso de seu 30° aniversário de fundação. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.95112001, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja
encaminhado ao Presidente da RURALMINAS pedido de informações
sobre os convênios celebrados com os municípios mineiros durante o
Governo Itamar Franco, com as especificações que menciona.

Do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja realizado neste ano
seminário sobre a Estrada Real. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Dimas Rodrigues, Sargento Rodrigues e Elaine
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Matozinhos, da Comissão Especial das Taxas e do Colégio de
Lideres.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n°

812000, deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Isenta o cidadão doador de sangue, órgãos ou tecidos do
pagamento de taxa de inscrição para concurso público do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição para

concurso público do Estado o cidadão que comprovar ser doador de
sangue, órgãos ou tecidos.

§ 10 O candidato comprovará a condição:
- de doador de sangue mediante declaração da entidade

responsável pela coleta;
II - de doador de órgãos ou tecidos mediante apresentação da

cadeira de identidade.
§ 20 - O edital do concurso conterá as informações relativas à

isenção da taxa de que trata esta lei e aos documentos exigidos para
a comprovação dos dados.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, de de 2001.
Luiz Fernando Faria
Justificação: Muitos brasileiros perdem a vida por falta de doadores

de sangue, órgãos e tecidos. Várias campanhas de conscientização
têm sido realizadas no País, muitas sem efeito. Apesar da completa
ausência de malefícios para o doador, existe uma mentalidade
formada de repulsa á doação. Devemos aboli-Ia. Para tanto, é
necessário atacá-la em todas as frentes, e uma delas é o incentivo
representado pela isenção.

Dessa maneira, o projeto de lei busca beneficiar os doadores,
liberando-os do pagamento de taxa de inscrição em concurso público.

- A Presidência deixa de receber a proposição nos termos da
Decisão Normativa n° 812000.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre consulta à listagem das comunicações de furto ou
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roubo para habilitação de telefones celulares e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as empresas credenciadas a habilitar aparelhos de

telefone celular obrigadas a exigir, para a habilitação, nota fiscal
original ou recibo de compra e venda do aparelho, contendo:

- nome e endereço completos do assinante;
II - Cadastro de Pessoa Física - CPF -;
III - Registro Geral - RG -;
V - nome e endereço completos do vendedor.
§ 1 1 - Da pessoa jurídica, será exigido o Cadastro Geral dos

Contribuintes - CGC.
§ 2° - As empresas manterão em arquivo cópia dos documentos

especificados neste artigo.
Art. 20 - As empresas disponibilizarão, para consulta, a listagem das

ocorrências de roubos ou furtos de aparelhos de telefone celular,
contendo:

- nome do assinante;
II - número de série do aparelho;
III - código do telefone.
Art. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei implica as

seguintes penalidades:
- notificação;

II - multa de vinte mil Unidades Fiscais de Referência - UFIR5 -;
III - multa, por reincidência, de quarenta mil Unidades Fiscais de

Referência - UFIRs -;
IV - perda de alvará.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2001.
Pedro Pinduca
Justificação: É crescente o número de telefones celulares roubados

ou furtados no Estado. Quadrilhas estão se especializando neste
negócio, gerando pânico; há, inclusive, casos de morte.

Acreditamos que as facilidades oferecidas para a habilitação e a
falta de critérios e exigências quanto à procedência dos aparelhos
estejam encorajando os malfeitores.
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Nossa proposta vem ao encontro dos anseios dos cidadãos, pois,

com a apresentação dos documentos exigidos e mediante consulta à
listagem de ocorrências de roubos ou furtos de telefones, serão dadas
condições para se conterem estes delitos, diminuindo, assim, a
incidência desses crimes.

Em face do exposto, estamos apresentando este projeto de lei,
visando salvaguardar o patrimônio dos cidadãos e eximir de culpa as
empresas de telefonia celular, que, muitas vezes, se vêem obrigadas
• arcar com o prejuízo de ligações efetuadas por delinqüentes e com
• clonagem de linhas.

- A Presidência deixa de receber o projeto, nos termos da Decisão
Normativa n° 812000.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre o fornecimento de informações pelas concessionárias

dos serviços públicos de telefonias fixa e móvel no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as concessionárias do serviço público de telefonia

fixa e móvel que operam no Estado de Minas Gerais obrigadas a
fornecer às pessoas físicas usuárias dos seus serviços, de forma
gratuita, por meio das respectivas contas telefônicas, informações
detalhadas sobre chamadas locais efetuadas durante o período objeto
da cobrança.

§ 1° - As informações a que se refere o 'capuf deste artigo
compreenderão dia, hora, duração da chamada e número discado.

§ 20 - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às pessoas
jurídicas que formalizarem, por meio de formulário próprio fornecido
pela concessionária, pedido de recebimento regular ou eventual das
informações a que se refere esta lei.

§ 30 - Os usuários a que se refere o "caput" deste artigo poderão,
por meio de formulário próprio fornecido pela concessionária, cancelar
o fornecimento das informações a que se refere esta lei.

§ 40 - Os requerimentos de informações eventuais deverão ser
atendidos pela concessionária em até quinze dias úteis contados da
data do respectivo protocolo.

Art. 2 0 - O não-fornecimento das informações a que se refere esta
lei, no prazo e na forma nela descrita, bem como o não-fornecimento
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do formulário a que se refere o § 2 0 do art. 1°, implica multa
pecuniária para a concessionária no valor correspondente a 1.000
UFIRs ou unidade equivalente, dobrada a cada reincidência.

Parágrafo único - E da competência dos órgãos de defesa do
consumidor a aplicação da multa a que se refere este artigo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2001.
Maria José Haueisen Freire
Justificação: Acompanhamos, com relativa freqüência, notícias

veiculadas pelos meios de comunicação sobre usuários dos sistemas
de telefonia, móvel ou fixa, inconformados com os valores que lhes
são cobrados nas chamadas locais.

Embora saibamos que muitas das reclamações possam acabar se
mostrando improcedentes, cremos, que o acesso a informações
detalhadas sobre as chamadas telefônicas, inclusive as locais, é a
única forma de se garantir total transparência nos serviços prestados
à população.

Assim como os Bancos são obrigados a prestar contas aos seus
clientes sobre todos os lançamentos efetuados nas contas bancárias
por eles administradas, as companhias de telefonia também têm de
prestar informações detalhadas sobre cada um dos itens que
compõem o custo final total das contas telefônicas.

Pensando nisso é que apresentamos o presente projeto de lei, que
garante aos usuários dos sistemas de telefonia acesso regular a tais
informações.

Optamos por institUir a obrigatoriedade do fornecimento das
informações apenas às pessoas físicas, para evitar o envio de um
volume demasiado grande de informações a empresas que poderiam
sequer se dar ao trabalho de controlar as ligações locais feitas a partir
de seus aparelhos.

Mesmo assim, garantimos o direito de as pessoas jurídicas,
entendendo necessário, requererem as informações a que se refere
esta lei, de forma regular.

Do ponto de vista legal, nosso projeto preenche os pressupostos de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O tema objeto de
regulamentação é de competência comum à União, aos Estados e ao
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Distrito Federal, conforme preceitua a Constituição Federal:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico". (Grifo nosso.)

Da mesma forma, não há ofensa à Constituição Estadual, já que o
tema 'tesponsabilidade por dano ao consumidor" não se encontra
entre aqueles reservados à iniciativa do Chefe do Poder Executivo,
podendo, dessa forma, ser objeto de projeto de lei de iniciativa
parlamentar.

Sendo assim, esperamos que nossa proposta prospere nesta Casa
e que seja aprovada e remetida ao Governador do Estado para
sanção quanto antes.

- A Presidência deixa de receber o projeto, nos termos da Decisão
Normativa n°8/2000.

PROJETO DE LEI
Proíbe o uso de telefones celulares nos estabelecimentos que

menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art P - Fica proibido o ingresso e a utilização de telefone celular ou

equipamento eletrônico similar nas áreas destinadas ao alojamento de
presos e aos serviços de educação, recreação, trabalho, prática
esportiva e assistência dos estabelecimentos penitenciários do Estado
de Minas Gerais.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Infelizmente, a tecnologia tem funcionado em favor da

violência. Servindo até mesmo para salvar vidas, nas mãos do crime
organizado tem sido utilizada para outros fins.

E cediço que toda a ação organizadora das rebeliões registradas
simultaneamente em vários estabelecimentos carcerários do Estado
de São Paulo foi determinada e conduzida por meio de telefones
celulares que estavam em poder dos presos. Somente em um dia de
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busca, foram apreendidos mais de 40 aparelhos celulares, ou seja,
mais de 40 armas com poder de fogo capaz de detonar uma explosão
de rebeliões jamais vista em qualquer lugar do mundo.

Há de se cortar o mal pela raiz. E necessário e urgente regulamentar
a proibição do ingresso e uso desses equipamentos em nossos
presídios.

Bom seria se em cada estabelecimento penitenciário fossem
instalados detectores de metais, para que a entrada de telefones
celulares fosse definitivamente impedida.

Em suma, esta proposição tem por escopo oferecer segurança à
população.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
deste nosso projeto.

- A Presidência deixa de receber o projeto nos termos da Decisão
Normativa n° 812000.

PROJETO DE LEI
Dispõe sobre as operações de compra de aparelhos de telefonia

celular móvel habilitados do tipo previamente pago e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O comprador de aparelho de telefonia celular móvel do tipo

previamente pago, habilitado pela operadora dos serviços no Estado,
será, obrigatoriamente, cadastrado pelo fornecedor, nos termos desta
lei.

Art 20 - O cadastramento de que trata o art. 1 0 será feito por ocasião
da aquisição do aparelho de telefonia celular móvel do tipo
previamente pago, "celular card" ou similar, e consistirá em registro
detalhado, contendo, no mínimo, os seguintes dados relativos ao
comprador:

- nome completo, data de nascimento, sexo, filiação e
nacionalidade;

II - profissão e local de trabalho;
III - número do documento de identidade;
IV - número de inscrição no CPF;
V - endereços residencial e comercial.
Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo serão

registrados e arquivados junto com cópias dos comprovantes de
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aquisição do aparelho.

Art. 3° - O fornecedor se responsabilizará por todas as informações
constantes no cadastro de que trata o art. 21.

Parágrafo único - Verificando-se caso de ausência de registro ou
sua apresentação ou manutenção de forma incompleta, obscura,
inadequada, adulterada, fraudulenta ou tendente a dificultar a
identificação do consumidor, a autoridade responsável realizará os
seguintes procedimentos:

- autuação do fornecedor;
II - imposição de multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que

será cobrada em dobro em caso de reincidência;
III - remessa de cópia dos autos à autoridade policial responsável e

ao Ministério Público, para as providências cabíveis;
IV - interdição do estabelecimento, no caso de reincidência
Ad- 4° - O fornecedor a que se refere o art. 3 1 encaminhará,

mensalmente, à operadora dos serviços de telefonia celular móvel a
que for vinculado a relação dos registros efetuados no mês, mantendo
cópia desses registros em seus arquivos.

Parágrafo único - A operadora consolidará todos os registros
recebidos em cadastro único.

Art. 5 0 - Os cadastros a que se refere esta lei ficarão à disposição do
poder público pelo prazo mínimo de cinco anos, contados da data da
aquisição do aparelho.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de dezembro de 2000.
CPI do Narcotráfico
Justificação: A medida se deve à conclusão a que chegou esta CPI

de que o uso abusivo, por narcotraficantes, de aparelhos de telefonia
celular do tipo previamente pago tem sido um instrumento facilitador
de suas ações criminosas.

Com efeito, hoje se adquire um aparelho "celular card" com absoluta
garantia de sigilo quanto ao proprietário. Ora, telefonia é um serviço
de natureza pública, prestado por terceiros, mas sob regulação do
poder público, sendo de todo razoável e cabível a exigência de
identificação daqueles que detêm a posse desses aparelhos.

Trata-se, pois, de uma relação de consumo que deve ser mais bem
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disciplinada, no intuito de beneficiar a segurança da sociedade e
do próprio consumidor, uma vez que, havendo o registro, o
consumidor honesto terá uma garantia a mais quanto à relação
mantida com o fornecedor.

A matéria insere-se na órbita da competência da legislação estadual,
conforme o disposto nos arts. 5 0 , XXXII, e 24, V e VIII, além do
previsto no art. 144 da Constituição da República.

Acima de tudo, a proposição apresenta medida simples, de
baixíssimo custo, a qual trará para a sociedade contrapartida
valiosissma, na forma do aperfeiçoamento das relações de consumo e
do combate ao narcotráfico. Basta lembrar que, no período em que
esteve foragido, o Juiz Nicolau dos Santos Neto, o "Lalau", utilizou
essa modalidade de telefonia para se comunicar com os familiares,
tramando, por essa via, atos de transferência ilícita de dinheiro e bens.

Como se vê, a proposta em tela é oportuna e coerente com o
espírito que norteou os trabalhos desta CPI, razão pela qual contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto.

- A Presidência deixa de receber o projeto nos termos da Decisão
Normativa n° 812000.

- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,
deixa de receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
Do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos anais da

Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela
inauguração de sua nova sede. (- Semelhante proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Paulo Cabral de
Araújo, Presidente do jornal "Estado de Minas", e a diretoria dos
Associados em Minas Gerais, pela passagem do 74a aniversário do
jornal "Estado de Minas". (- Idêntica proposição foi apresentada
anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Sebastião Costa e Paulo Pettersen (2).
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto.
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O Deputado Ambrósio Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, senhores e senhoras presentes nas galerias, hoje,
ocupo esta tribuna para agradecer à equipe do jornal "Diário da
Tarde", por intermédio do seu Diretor-Presidente, Paulo Cabral de
Araújo, e do seu Diretor-Geral, Edison Zenóbio, pelo excelente
trabalho de cobertura jornalística que vem realizando nesta Casa, e,
ao mesmo tempo, parabenizá-la pelos 70 anos de publicação
ininterrupta, completados no último dia 14 de fevereiro.

No inicio da década de 30, o paraibano Assis Chateaubriand, dono
do "Diário de Pernambuco" e Presidente dos Diários Associados,
fundava na Capital mineira o "Diário da Tarde". O novo veículo de
comunicação que, na época, veio fazer companhia ao colega de
sucesso, "Estado de Minas", fundado em 713128, passou a ser
conhecido como um vespertino moderno e vibrante.

A publicação, que pulou do imaginário do então secretário da
redação do "Estado de Minas", Newton Prates, em pleno carnaval de
1931, para as ruas da cidade, vem, no decorrer destes 70 anos,
firmando-se como uma leitura obrigatória para todos aqueles que
buscam em suas páginas noticias fundamentadas em um jornalismo
isento, comprometido com a verdade dos fatos.

"A Cidade em Pleno Reinado da Folia" foi o tema da manchete de
sua primeira edição, que trazia, em oito páginas bem redigidas,
notícias de interesse popular, área de atuação que, até os dias atuais,
sob a batuta do Editor-Geral, jornalista e escritor Fábio Proença Doyle,
vem merecendo prioridade nesse veículo de comunicação.

Profissional de extrema competência e seriedade, Fábio Doyle,
empossado, no ano passado, na Academia Mineira de Letras, vem
conseguindo imprimir um ritmo de modernidade ao "Diário da Tarde",
sem deixar para trás a proposta inicial de sua criação, ou seja,
defender as causas populares com limpidez, imparcialidade e
coerência.

A história desse jornal mistura-se à vida do imortal Fábio Proença
Doyle, incansável defensor das causas mineiras, que começou
carreira como colunista político do "Estado de Minas", passando, mais
tarde, para Redator-Chefe e, posteriormente, Editor-Gera! do "Diário
da Tarde".

Também não podemos nos esquecer das novas metas traçadas
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pelo Diretor Executivo, engenheiro Alvaro Teixeira da Costa, que
vem usando seus nobres conhecimentos na área de cálculo, para
edificar uma estrutura sólida, capaz de suportar o peso de uma nova
era. Os tijolos usados nessa árdua empreitada não são feitos de argila
nem água, mas de dois materiais abstratos: a inteligência e a
perspicácia. A inteligência, para perceber que o "Diário da Tarde"
ainda é o jornal mais vendido nas bancas da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. A perspicácia, para saber esperar a hora certa de
lançar no mercado a proposta de assinaturas. Uma medida que, com
certeza, irá agradar a todos aqueles que acompanham o jornalismo
transparente e de fácil compreensão, imposto nas páginas desse
Êenomado veículo de comunicação.

Não podemos nos esquecer ainda de todos aqueles que
contribuíram, direta ou indiretamente, para que esse veículo de
comunicação, tradicionalmente mineiro, pudesse levar aos seus
leitores informações precisas em tempo real, cumprindo um
importante papel social junto á população de nosso Estado. Em
especial, gostaríamos de ressaltar a cobertura dinâmica realizada pelo
repórter Fagundes Murta nesta Casa. Profissional que abraçou a
carreira jornalística com o coração, capaz de se comover com o mais
simples ato de amizade e derramar lágrimas sinceras quando,
merecidamente, tem reconhecida a sua competência.

Neste momento de comemoração, Minas não pode se esquecer da
grande contribuição que o 'Diário da Tarde" vem dando, no decorrer
destes 70 anos, para a preservação de sua memória histórico-cultural.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, legítima representante do
povo mineiro, cumpre o seu papel de exaltar a importância desse fato.

Devemos inscrever nos anais do Legislativo mineiro uma mensagem
de agradecimento àquele que sempre prestou inestimáveis serviços à
comunidade, nas diversas áreas de interesse do leitor: cidades,
política, economia, cenários nacional e internacional, policia, cultura,
comunidade, Grande BH e veículos, além de suas colunas de maior
popularidade como o "Alô, Alô!", "Doações e Trocas", "Correio
Sentimental", "Bitoque", entre outras. Os 70 anos bem-escritos do
"Diário da Tarde" não podem passarem brancas nuvens. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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temos acompanhado pela imprensa mineira a situação por que
passam os nossos produtores rurais do Norte de Minas e
Jequitinhonha. Temos feito nesta tribuna inúmeros apelos às
autoridades competentes dos Governos Federal e Estadual para que
vissem a realidade do Norte de Minas, região onde tivemos longos
períodos de estiagem, mas de um povo persistente, trabalhador e que
consegue fazer uma grande bancada nesta Casa exatamente porque
acredita que todos vão desenvolver ações políticas em busca da
melhoria da qualidade de vida da região. E é por isso que inúmeras
vezes tenho ocupado esta tribuna para tornar públicos os problemas
da região que, juntamente com outros companheiros, tenho a honra
de representar nesta Casa. Refiro-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
outra vez aos prejuízos que o Norte de Minas e o vale do
Jequitinhonha sofrerão na safra de grãos deste ano. Segundo
levantamentos da EMATER, a estiagem de janeiro será responsável
pela perda de 60 a 80% da safra de grãos. Somente em Montes
Claros, os prejuízos com a colheita, segundo levantamentos da
EMATER, ficarão em torno de 70%. Nos municípios assistidos pela
EMATER de Montes Claros, a safra prevista de milho, em torno de
60.000t, já teve uma perda de mais de 35.000t; a safra de sorgo,
prevista para quase 2.000t, sofreu uma queda de quase 800t; nas
lavouras de feijão, com uma safra prevista de mais de 5.000t, as
perdas superam 2.000t. A colheita antes prevista, de quase 65.000t,
em 17 municípios, sofreu uma queda de quase 40.000t.

O cultivo de milho em Janaúba terá uma perda estimada em 80% da
safra. Em muitas localidades o abastecimento de água já está sendo
realizado com o uso de caminhões-pipas, sendo que a estiagem mal
começou. A área coordenada pela EMATER de Janaúba, num total de
15 municípios, sofrerá um prejuízo em torno de 60% na colheita de
sorgo para formação de silagem, de 50% no cultivo de algodão, de
60% na colheita do feijão e de 60% na safra de arroz.

Convém ressaltar, entretanto, que as regionais da EMATER de
Janaúba e Montes Claros possuem projetos de manejo das bacias
hidrográficas de todos os municípios da região, mas não há recursos
financeiros disponíveis, e são necessários cerca de R$20.000.000,00
para a implementação do trabalho. E, como as previsões não são
boas para grande número de norte-mineiros, muitos já procuram os
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grandes centros em busca de emprego e do bem-estar de suas
famílias, o que vai apenas agravar a situação de pobreza nas grandes
cidades.

Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o meu apelo ao
Governador Itamar Franco, ao Vice-Governador Newton Cardoso e a
toda a equipe do Governo para que direcionem suas ações para as
regiões do Norte de Minas e do Jequitinhonha, pois precisamos
socorrê-las. Outra reivindicação, tanto de lideranças municipais
quanto de grande parte do corpo técnico da EMATER e dos nossos
municípios, vem da necessidade do preenchimento dos cargos de
direção desse órgão e da necessidade do Conselho Estadual da
Agropecuária.

Muitas são as reclamações, pelo fato de a EMATER não ter um
Presidente e uma diretoria para dar prosseguimento às ações
necessárias ao fortalecimento da nossa agricultura. Fica então mais
este clamor junto ao nosso Governador Itamar Franco, para que
estude a viabilidade desse atendimento, juntamente com a CEDEC e
a Secretaria de Agricultura. Precisamos de obras definitivas para o
desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitinhonha e também do
vale do Mucuri. Não podemos permitir que as conseqüências da seca
continuem a fazer parte da vida daquele povo, se há mecanismos
para conter essas conseqüências.

Quero dizer que, felizmente, nos últimos três dias, choveu na região.
No entanto, as perdas já foram muito grandes, e realmente a seca
trará conseqüências gravíssimas para os municípios do Norte de
Minas e do Jequitinhonha.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte. Quero
agradecer a sua preocupação, porque não sei como os agricultores
vão pagar os pequenos empréstimos que contraíram de uma maneira
temerosa, na expectativa de colherem, o que não vai ocorrer O fato
não ocorre apenas lá, mas também em todo o Estado, porque o
período foi de poucas chuvas. Em muitos lugares, os pequenos
agricultores estão endividados e com perda de mais ou menos 80%
de suas lavouras, podendo sua situação piorar.

E preciso que os Bancos de fomento entendam a situação e
procurem ter sensibilidade com o homem do campo, que tem
sustentado o programa de estabilidade da moeda brasileira - o real. 0
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homem do campo tem ajudado muito nas exportações brasileiras.
A realidade é esta. Parabenizo V. Exa. por trazer ao conhecimento da
Assembléia e do povo a situação de penúria por que passa mais uma
vez o homem do campo.

A função do produtor rural é urna das mais ingratas, porque, se, na
iniciativa privada e em outras, só há um sentido de agravamento e de
falência, o homem do campo tem duas. Se chover muito, perde; se
não chover, também perde. Trata-se de um trabalho de duplo risco. V.
Exa. trouxe essa preocupação com muita propriedade, Deputado
Dimas Rodrigues.

Solicitamos aos Governos Federal e Estadual e aos Bancos de
fomento que analisem a situação e vejam uma maneira de facilitar a
situação para os pequenos produtores que se endividaram nesta
safra.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do Doutor
Viana, grande defensor do Centro e do Norte de Minas.

Sabemos o sofrimento desse povo, porque também temos o
privilégio e o orgulho de ser produtor rural. Sabemos da luta desse
povo do Norte de Minas e do Jequitinhonha, onde há várias
conseqüências da seca. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, o assunto que nos traz, nesta tarde, a esta tribuna
foi amplamente divulgado por toda a mídia nacional: é a questão da
situação carcerária, principalmente o episódio que ocorreu em São
Paulo. E um fato de extrema relevância para a questão da segurança,
que nos demonstrou a fragilidade do sistema carcerário em nosso
Pais.

Podemos dizer que, até então, guardadas as devidas proporções,
temos o controle da situação. Mas não podemos ficar de braços
cruzados, pensando que as coisas só ocorrem em outros Estados e
países. Já tivemos aqui resgate de presos, recentemente. Tivemos
resgate de presos que haviam feito rebelião na Penitenciária Nelson
Hungria e foram transferidos para a Penitenciária José Maria de
Alkimin, a chamada PAN, em Ribeirão das Neves. O preso Júlio César
Dias Cordeiro, um dos lideres daquele movimento na Penitenciária
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Nelson Hungria, sabia da fragilidade do nosso sistema carcerário
com relação à Penitenciária José Maria de Alkimin. Certamente, ele
escolheu um lugar melhor para a sua fuga.

Felizmente, demos uma resposta imediata do aparelho policial, em
especial da Policia Militar da cidade de Contagem, onde esse preso
foi recapturado e para onde foi reconduzido. E um preso de altíssima
periculosidade, que, na verdade, não poderia estar naquele presídio,
mas deveria ter permanecido na Penitenciária Nélson Hungria, a
chamada penitenciária de segurança máxima.

Todos assistimos assustados ao que ocorreu nas rebeliões de São
Paulo. Foram rebeliões sincronizadas, em que os presos tinham total
controle da situação. Isso expôs a fragilidade do sistema carcerário
daquele Estado.

Temos aqui uma matéria da "Folha de S. Paulo", do dia 5 de março.
E uma matéria interessante, que discorre sobre as penas alternativas,
que muito pouco são aplicadas em nosso Pais. Em São Paulo, cerca
de 13% dos presos que estão cumprindo pena poderiam ser
beneficiados com as penas alternativas. Que penas seriam essas?
Para quais crimes? Certamente, para aqueles crimes em que não há o
emprego da violência e da ameaça. A Lei n° 9.714, editada em 1998,
prevê que o preso que cumpre pena de até quatro anos de prisão,
caso não haja grave ameaça ou violência contra pessoa, pode ser
beneficiado com essas penas.

Minas Gerais não é exceção. Temos certeza de que, se não em
13%, pelo menos próximo disso, poderíamos estar aplicando, cada
vez mais, essas penas alternativas, fazendo o que já deveria estar
sendo feito há muito tempo. A situação vem ficando mais grave em
nosso Estado. Para podermos falar com um pouco de precisão sobre
o assunto, temos hoje, em Belo Horizonte, duas delegacias que são
como um barril de pólvora. Precisamos fazer com que o Ministério
Público, o Poder Judiciário e o Poder Executivo estejam de mãos
dadas para solucionar esse problema de uma vez por todas, para que
a população do nosso Estado não fique se preocupando a todo
momento se o preso vai fugir, se vai aumentar a insegurança, se isso
trará reflexos imediatos ou não.

Precisamos agir o mais rápido possível, para que rebeliões como a
de São Paulo não ocorram em nosso Estado e para que os
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organismos de segurança pública, a Polícia Militar e a Civil e a
Secretaria do Interior e Justiça, possam dar resposta imediata à nossa
população.

Estive na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes há cerca de 20
dias, onde existem sete celas na Divisão de Tóxicos e Entorpecentes,
com a capacidade para dez presos cada uma. Mas, infelizmente,
conversando com o Delegado titular, Dr. Alexandre, pudemos
constatar que temos população carcerária três vezes maior que a
permitida por lei e da que oferece condições de cumprimento de pena
e de garantia de integridade física e da vida do policial que faz a
vigilância dos presos. Dez celas, com capacidade para 70 presos,
hoje abrigam 215 presos, embolados. E, consultando um pouco mais
o Chefe da Divisão, constatamos que, desses 215 presos, 95 estão
aguardando a tramitação do processo na Justiça, podendo ficar ali,
enquanto 115 presos já deveriam estar nas penitenciárias.

Por isso, a população dos Bairros Nova Gameleira, Gameleira, Vila
Oeste, Salgado Filho, Nova Cintra e Nova Suíça tem muito que se
preocupar com a segurança. Se, na Divisão de Tóxicos, dos 215
presos, 115 deveriam estar cumprindo sua pena, precisamos fazer um
mutirão e cumprir, de fato, o que estabelece a Lei n° 9.714. E, mais do
que isso, deveríamos propor experiências novas, com criatividade,
como ocorre na cidade de Iturama. Estive em contato com seu
Promotor, Gilberto Osório, representante do Ministério Público, que,
junto à sociedade civil organizada e através do Conselho Comunitário
de Segurança Pública, está revertendo penas de muita. A verba obtida
com as multas está sendo dirigida diretamente ao Conselho
Comunitário de Segurança Pública, para que a comunidade, junto ao
Ministério Público, aos representantes da segurança pública e à OAB,
possa destiná-la diretamente à segurança pública.

Este é o momento para que o Governo Federal deixe de tanta
demagogia, porque democracia com demagogia acaba virando
anarquia. Foi exatamente o que aconteceu em São Paulo. Todos
assistimos perplexos à rebelião. Queremos falar do Plano Nacional de
Segurança Pública, já tão divulgado pelo Governo Federal. Precisa
sair, de fato, do papel e ser colocado em prática. O Presidente
Fernando Henrique precisa sair do marasmo e dessa demagogia,
implantando, de uma vez por todas, esse plano, porque o que
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aconteceu em São Paulo pode acontecerem outros Estados, como
• Rio de Janeiro, que tem alto índice de violência.

Minas Gerais também não está em diferente situação. A polícia tem
• controle, mas precisamos que o Plano Nacional seja colocado em
prática. O povo não agüenta mais: está cansado de ouvir o anúncio de
planos e metas, enquanto na prática nada acontece. Nós, Deputados
Estaduais, precisamos cobrar o cumprimento desse plano, assim
como fizemos na questão do IDH 14, quando, junto ao Deputado
Márcio Kangussu e demais parlamentares, fomos a Brasília cobrar
que Minas Gerais não ficasse fora desse plano e, com a vontade
política de nossos Senadores e Deputados Federais, tivemos a
felicidade de ver o Plano Alvorada ser anunciado e colocado em
andamento pelo Governo Federal.

O Deputado Doutor Viana (em aparte)* - Agradeço o aparte e
parabenizo-o por trazer essa importante informação. Minas Gerais tem
de trabalhar na área da prevenção. São Paulo alertou não apenas o
nosso Pais, mas também o mundo inteiro para essa questão da
organização do crime até mesmo nas prisões. Isso é extremamente
perigoso. Sugiro que sejam construídas cadeias menores com as
verbas do Governo Federal destinadas a melhorar a segurança
nacional e que se busque a terceirização. Nos países do Primeiro
Mundo, a terceirização das cadeias funciona muito bem. Isso custará
menos para o Estado. O custo de um preso é muito alto. Todos nós
pagamos por isso, e não há segurança nas cadeias. A iniciativa
privada poderá desempenhar esse papel com maior competência e
segurança, gastando-se menos do nosso dinheiro e do Estado. Assim,
poderemos prender também os ricos que estão roubando e desviando
verbas para o exterior, empobrecendo o nosso País. Eles estão
desviando o dinheiro para os paraísos fiscais, enganando o Imposto
de Renda. Apenas as classes média e pobre são cobradas. E preciso
reprimir os ricos também. A prisão está na mente. Se uma pessoa
ficar em casa sem poder sair, estará presa e não terá tranqüilidade. V.
Exa. também defende o policiamento das ruas. Parabéns. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte do Deputado
Doutor Viana. Concordamos plenamente com as suas palavras.
Muitas vezes somos abordados pelas pessoas, principalmente em
nossos redutos eleitorais. Parece-me que ainda não se tocou nesse
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assunto nesta Casa. Assistimos, em nosso cenário político, à
corrupção e aos desvios. Há cidadãos presos que cometeram crimes
de menor relevância e prejuízo para a humanidade. Há desvias de
milhões de reais que serviriam para matar a fome das pessoas que
necessitam de um amparo por parte do Estado. Lamentamos essa
baixaria e essa falta de caráter. O Deputado Hely Tarqüinio lembrou-
nos do Governador Mário Covas, que foi uma pessoa de bem e
honesta. Todos os jornais lhe fazem essa mesma referência.
Associamo-nos a essa homenagem ao Mário Covas.

Poderíamos nos espelhar no seu exemplo para que fosse dado um
fim à bandalheira que presenciamos no Senado e para que o Governo
Federal consentisse no prosseguimento dos trabalhos da CPI para
apurar desvios do Senador Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho
ou do Sr. Eduardo Jorge, ex-Secretário Geral da Presidência. O Brasil
precisa fazer o que foi feito na Itália, com a chamada operação "mãos
limpas", e o maior exemplo deveria partir do Presidente da República,
de Senadores, Deputados Federais, Estaduais, Prefeitos, Vereadores.
Esse seria o grande exemplo e a homenagem que nosso povo poderia
prestar ao ex-Governador Mário Covas, já que todos nutriam grande
respeito pelo seu passado, seu caráter e honradez. Que aqui
fizéssemos a operação "mãos limpas", passando o Brasil a limpo, para
que nós, Deputados, pudéssemos transitar tranqüilamente pelas ruas
sendo abordados pelos cidadãos, o que infelizmente não acontece.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr Presidente, Srs. Deputados, dois

assuntos nos trazem à tribuna. O primeiro refere-se ao passamento do
ilustre democrata ex-Governador de São Paulo Prof. Mário Covas, que
participou do PMDB. Com ele participei de diversas reuniões, em nível
nacional, juntamente com Franco Montoro, Almino Afonso e outros
defensores do parlamentarismo, da democracia, dos cuidados com a
coisa pública, numa filosofia de trabalho voltada para o social. Nesta
tarde, quando deve estar sendo feito o sepultamento do Governador
Mário Covas, na cidade de Santos, declaramos nossa tristeza pelo
passamento dessa ilustre figura da democracia brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na região do Triângulo temos uma
malha viária razoável, não diria de todo boa. Razoável no seu traçado
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mesmo porque existem cidades que ainda não são interligadas
pelo asfalto, pelas rodovias, em níveis estadual e federal; temos
malha viária em nível estadual necessitando, há anos, de reparo.
Desde 1987, quando do nosso primeiro mandato, procuramos resolver
alguns problemas, havendo conseguido o asfaltamento e o
recapeamento de algumas rodovias. Mas as chuvas e o tráfego
intenso, nessas rodovias, deterioraram as estradas, havendo hoje
estradas que, se não forem recapeadas, nas próximas chuvas
voltarão a ser estradas de terra, com poeira na seca e lama na época
de chuva. Assim sendo, trago à apreciação deste Plenário alguns
requerimentos que dirigi às autoridades responsáveis da área, como
Deputado representante da região do Triângulo. Tenho a absoluta
convicção de que o Governador Itamar Franco vai determinar, agora,
quando já acertou as finanças do Estado, que coloquem em ordem as
estradas do Estado, principalmente as do Triângulo.

- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Exmo. Sr.
Governador do Estado e ao Exmo. Sr. Secretário de Estado da
Educação com vistas a que não seja exigida a conclusão do 1 0 grau,
hoje ensino fundamental, para os atuais servidores contratados que
venham a se submeter ao concurso público para o cargo de Auxiliar
de Serviços Gerais (serviçais), cuja justificação é a seguinte.

"Nosso requerimento encontra embasamento no fato de que
inúmeros servidores não concursados que ocupam o cargo de
Auxiliares de Serviços Gerais - serviçais -, que prestam serviços há
muitos anos em entidades variadas da estrutura estatal, não contam,
em seus currículos, a conclusão do antigo 1 0 grau, hoje ensino
fundamental. Sendo assim, nossa preocupação volta-se para a
necessidade de que seja dada aos atuais servidores não concursados
a oportunidade de se considerar, para efeito de concurso público, os
méritos adquiridos pelos dedicados trabalhos prestados ao Estado.
Por essas razões, solicitamos a aprovação do presente requerimento."

- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Minas Gerais e ao Exmo. Sr. Secretário de
Estado da Educação com vistas a que seja considerado o tempo de
serviços prestados pelos servidores dos quadros funcionais do
Estado, para efeito de classificação em concurso público estadual,
cuja justificação é a seguinte.
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"Após anos sem a realização de concurso público, verifica-se que
a estrutura estatal se encontra tomada por funcionários contratados
que, em época de admissão, não se submeteram a processos
seletivos, por não haver, por parte do Estado, interesse em
contratações oriundas de concursos públicos. E óbvio que todos os
funcionários contratados desejam a efetivação junto aos quadros
funcionais do Estado e só não a alcançam em virtude da não-
existência desse processo seletivo. Agora, em via de realização de
concurso público estadual para preenchimento de muitas vagas, nada
mais justo do que considerar o tempo dedicado às mais variadas
atividades junto a tão complexa estrutura estatal, para fins de
classificação e aprovação. O tempo de serviços prestados ao Estado
por esses dedicados funcionários deve, inquestionavelmente, ser
considerado com o objetivo de fazer com que permaneçam dotando
de qualidade os serviços oferecidos a toda a população."

O Deputado Dimas Rodrigues - Deputado Geraldo Rezende, quero
cumprimentar V. Exa. pelo excelente trabalho que presta a esta Casa,
ao nosso Estado e principalmente ao Triângulo Mineiro. Gostaria de
avalizar suas palavras no que diz respeito ao funcionalismo público.
Conhecemos diversos pretendentes, pessoas que atualmente são
serviçais e que muitas vezes não têm o 1 1 grau. Essas pessoas não
tiveram a oportunidade de estudar. Por isso, queremos solicitar ao
Secretário Murilio Hingel que reveja as normas desse concurso e do
estatuto. Existem pessoas capacitadas que não tiveram a
oportunidade de estudar e que, por isso, não poderão participar do
concurso. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Também gostaria de
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento, colocando, de antemão, o
meu posicionamento favorável aos requerimentos lidos por V. Exa.
relativos ao funcionalismo público; são mais do que justos e
certamente contarão com o apoio da totalidade da Assembléia
Legislativa. Gostaria também de lembrar que aprovamos,
recentemente, requerimento de minha autoria que, precisando da
assinatura de 113 dos Deputados, contou com a anuência de quase
todos - aliás, de todos os que estavam em Plenário - e, portanto, já foi
aprovado pela Mesa. Nesse requerimento, solicitamos a presença do
Secretário Murilio Hingel na Assembléia Legislativa, para conosco
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discutir sobre esse problema dos critérios para o concurso público
e para a contratação neste ano. Isso porque muitos professores e
auxiliares de serviço, alguns há 15 ou 20 anos no exercício do
magistério, já nos procuraram dizendo que neste ano ficaram sem
vaga, em função da mudança de critério. Alguns sequer poderão
prestar o concurso, e também não sabem se no concurso o tempo
será contado Então, acho que a discussão sobre o critério deveria ser
mais ampla, envolvendo o sindicato e a Assembléia Legislativa, além
do Secretário.

Para terminar, quero lembrar que, no ano passado, o Governador
Itamar Franco e o Secretário Murilio Hingel haviam garantido que,
além do concurso público, fariam, por meio de lei delegada, o plano de
carreira da área do magistério, e isso não foi feito, embora a
Secretaria da Educação, juntamente com o sindicato, tenha elaborado
uma minuta do plano de carreira, que foi entregue ao Governador.
Então, aproveitaríamos a oportunidade da vinda do Secretário - e
solicito à Mesa da Assembléia que agilize o contato com o Secretário
Murílio Hingel - para discutirmos o plano de carreira, o concurso
público e suas regras, além do concurso para auxiliar de serviço. E
acho que a aprovação do requerimento reforça a necessidade da
vinda do Secretário a esta Casa.

O Deputado Geraldo Rezende - Antes de conceder aparte ao
Deputado Paulo Piau, gostaria de ler alguns requerimentos que julgo
de suma importância com relação ás rodovias. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais e ao Diretor-Geral do DER-MG no sentido de que
sejam tomadas as providências necessárias para agilização das obras
de pavimentação do trecho da Rodovia MG-223 que liga o Município
de Tupaciguara ao de Araguari".

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais e ao Diretor-Geral do DER-MG no sentido de que
sejam tomadas as providências necessárias para agilização das obras
de recapeamento do trecho da Rodovia MG-255 que liga o Município
de Frutal ao de Iturama". Como havíamos comentado, a estrada está
acabando; está virando estrada de terra. Então, fazemos esse apelo
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ao Governador, na certeza de que seremos atendidos. (- Lê:)

"O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais e ao Diretor-Geral do DER-MG no sentido de que
sejam tomadas as providências necessárias para agilizaçâo das obras
de pavimentação do trecho da Rodovia MG-226 que liga o Município
de Capinóplis ao de Canápolis". Ressalto que, para a conclusão dessa
rodovia, faltam apenas 10km.

Então, faço esse apelo aos meus pares, para que aprovem os
requerimentos aqui apresentados.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) * - Agradeço o aparte ao
Deputado Geraldo Rezende, a quem quero parabenizar pela
preocupação demonstrada em todos os seus requerimentos, com os
quais concordamos. Com relação ao transporte rodoviário no
Triângulo Mineiro e em várias estradas de outras regiões do Estado,
gostaria de dizer, ainda, que estamos perdendo indústrias ou elas
estão deixando de vir para o Estado em função de problemas de
tráfego, de transporte, com o encarecimento do frete. Portanto, mais
uma vez quero parabenizá-lo por essa preocupação e por esses
requerimentos.

Também gostaria de dizer que o Triângulo Mineiro, de maneira
especial, está clamando, e a situação é grave.

Portanto, o DER deveria fazer avaliação mais profunda, porque
quando acordar e quiser recuperar aquelas estradas precisará fazer
tudo outra vez. O custo será muito maior. Aí está o desperdício do
dinheiro público.

Quero estar ao lado de V. Exa. nessa cruzada, muito importante
para Minas Gerais, principalmente para o nosso Triângulo Mineiro.
Faço uma reclamação a respeito da concorrência desleal de V. Exa.,
porque o requerimento, normalmente, é instrumento utilizado por nós,
da Bancada do PFL. Obrigado.

O Deputado Geraldo Rezende - Agradeço o aparte e encerro as
minhas palavras. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com apalavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, demais membros da

Mesa, Srs. e Sras. Deputadas, para tratar desse assunto já ocupamos
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esta tribuna anteriormente. Queremos dar ciência a esta Casa, a
Minas Gerais e ao Brasil, de um movimento originado nas
Associações Comerciais de Minas Gerais e de Pirapora. De um dos
momentos de maior lucidez que um ser humano pode ter, foi dotado o
Presidente da ACM, Artur Lopes Filho, piraporense, barranqueiro, que,
assim como este orador, é apaixonado pelo rio São Francisco: teve a
idéia de que o rio São Francisco fosse reconhecido pela UNESCO
como paisagem cultural da humanidade.

Ocupamos esta tribuna anteriormente para falar de uma primeira
reunião que aconteceu na minha querida Pirapora. Hoje ocupamos a
tribuna para dizer que, sexta-feira da semana passada, dia 2,
aconteceu em Pirapora a segunda reunião. Na oportunidade, todos os
segmentos da sociedade piraporense se irmanaram em torno desse
filho ilustre, Artur Lopes Filho, o Arturzinho, como é conhecido por
nós, que desfrutamos da sua amizade mais íntima. Pudemos
participar dessa reunião e toda a comunidade piraporense pode aliar-
se, porque temos a certeza absoluta de que as pessoas que o
assessoram são capacitadas para tal. Ligado ao Artur temos o Luis
Américo, aquele que mais trabalhou no movimento capitaneado pela
Prefeitura de Diamantina, quando se viu reconhecida como Patrimônio
Histórico Cultural da Humanidade. Quem assessora o Artur Lopes,
quem assessora esse movimento, é justamente o Luís Américo.

Por falar em Luís Américo, aproveitamos este pronunciamento para
dizer que a nossa Diamantina, a Diamantina dos diamantinenses, dos
mineiros, do Brasil, a Diamantina reconhecida como Patrimônio
Histórico da Humanidade, comemora nesta semana o seu aniversário,
que aconteceu ontem.

Voltando ao rio São Francisco, paisagem cultural da humanidade,
vou fazer minhas as palavras de Artur Lopes Filho, porque o ex-
Prefeito de Diamantina, Dr. João, conclamou os diamantinenses, os
mineiros e os brasileiros para que se irmanassem naquele movimento
para tornar Diamantina reconhecida como patrimônio histórico cultural
da humanidade, e hoje o Presidente da ACM faz esse convite aos
piraporenses e ao povo de Minas, para que se engajem e trabalhem
para que a UNESCO reconheça o São Francisco como paisagem
cultural da humanidade.

São estas as palavras e este é o convite do Arthur Lopes Filho. (-
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Lê:)

"Aqueles que têm o privilégio de nascer em cidades banhadas por
um rio de altivo porte carregam um diferencial de alegria de vida e de
respeito pelas águas. Mas aqueles que tiveram o privilégio de nascer
bem quase nas margens do rio São Francisco e, ainda por cima, em
Pirapora, como eu, carregam a alegria de saber que todos sempre
espiam a curva do rio esperando a esperança sem perder a coragem.
A coragem de ter a sempre renovada esperança de que o rio ficará
cada dia mais belo.

É sem nenhum pudor que ouso iniciar essa campanha de
sensibilizar o Brasil e o mundo para reconhecerem no meu altivo rio
uma paisagem cultural da humanidade.

É sem nenhum pudor que ouso iniciar essa campanha de
sensibilizar o Brasil e o mundo para reconhecerem o velho Chico
como um rio de paisagem cultural da humanidade.

No longínquo ano de 1501, o navegador Américo Vespúcio
encontrou a foz do soberbo rio e deu-lhe o nome de São Francisco,
em homenagem ao santo de Assis. Hoje, no terceiro milênio, no ano
2001, após 500 anos de intervenções e agressões, quando a água
doce se torna riqueza cada vez mais disputada e cobiçada pelas
nações da Terra, é fundamental para os brasileiros e para a
humanidade a preservação do rio São Francisco. Se a gênese de
mais de 70% de suas águas ocorre em território mineiro, essas águas
escorrem generosamente também pelas terras da Bahia, de
Pernambuco, de Sergipe e de Alagoas. Aguas que fizeram a
integração do Sudeste com o Nordeste do Brasil. Primeiro, veio o
gado vacum, lentamente tangido desde a sua foz, criando fazendas e
currais que deram origem a outras cidades. Por seus afluentes
desceram os bandeirantes, desvendando o desconhecido,
encontrando riquezas e fundando cidades em batalhas de vida e de
morte. E no tempo depois, quando já havia as cidades, os vapores
"gaiolas" transportavam cargas, gentes e notícias de lutas e paixões.
Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o inimigo torpedeava os
nossos navios mercantes no litoral costeiro, intensa e necessária foi a
navegação pelo rio, inclusive de tropas que demandavam o Nordeste
ou que voltavam para o Sudeste. Se hoje a navegação é tímida, em
futuro muito próximo, pelas nossas ações, poderemos torná-la intensa
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e rentável.

Há por todo o rio, inclusive por seus afluentes, belíssimas paisagens
naturais, desde Casca d'Anta, queda de 200m, passando pela
corredeira de Pirapora, pela cachoeira de Paulo Afonso, pelo estuário
de sua foz. De suas criações pelo homem, passando pelas cidades
coloniais, pela Ponte Marechal Hermes em Pirapora, pelos casarios
de Januária, Lapa, Juazeiro, Penedo.

Há muito o que percorrer. Há muito o que trabalhar. Junte-se a nós,
há necessidade do esforço de todos, há espaço para todos os bons
brasileiros".

Por meio dessas palavras, Arthur Lopes Filho, Presidente da
Associação Comercial de Minas Gerais, nos convida para que
façamos parte dessa corrente, trabalhando no sentido de que a
UNESCO reconheça o nosso rio São Francisco como paisagem
cultural da humanidade.

Comemoraremos em 4 de outubro os 500 anos de descobrimento do
rio São Francisco. Apresentamos um projeto de lei que, com certeza,
por meio do reconhecimento e aprovação dos nossos pares, será
transformado em lei. E nossa intenção criar a Medalha dos 500 Anos
de Descobrimento do Rio São Francisco, a ser cunhada em única
edição, a fim de presentear as pessoas que trabalham em favor do rio.

Também, já fazendo o dever de casa, já participando desse
movimento que o rio São Francisco merece e acreditando na
capacidade de todos aqueles que assessoram Arthur Lopes Filho, em
especial, o jornalista Américo Antunes, temos a certeza de que a
UNESCO irá reconhecer o rio São Francisco como paisagem cultural
da humanidade. Nesse sentido, também apresentamos um projeto de
lei para que esta Casa reconheça o trecho do rio São Francisco no
território do Estado de Minas Gerais como patrimônio paisagístico e
turístico do Estado de Minas Gerais.

Fica, então, por meio da nossa fala, da nossa voz, o convite, em
nome de Arthur Lopes Filho, em nome dos barranqueiros, em especial
dos barranqueiros da cidade de Pirapora.

O Deputado João Pinto Ribeiro (em aparte)* - Nobre Deputado
Wanderley Ávila, quero parabenizar V. Exa. pela iniciativa de trazer
para esta Casa a avaliação e a preservação dos valores do rio São
Francisco e dizer da importância desse rio para o nosso País e para o
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Estado de Minas. V. Exa. está de parabéns. O rio São Francisco é
um patrimônio que dever ser preservado. Tudo que ele oferece de
bom deve ser levantado, como a navegação, o turismo, etc. V. Exa.
está de parabéns em trazer tema tão importante para esta Casa.
Muito obrigado.

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos as palavras do
Deputado João Pinto Ribeiro, que, com certeza, enriqueceu o nosso
pronunciamento. Muito obrigado.

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

senhoras e senhores, amanhã, quinta-feira, numa iniciativa da
bancada de Deputados da área da saúde desta Casa, e aproveitando
o início dos trabalhos da Comissão de Saúde, da qual faço parte,
vamos iniciar um movimento forte para procurarmos os espaços para
participarmos da programação, e do planejamento das ações de
saúde no Estado de Minas Gerais.

Sabemos que a responsabilidade pela saúde pública em Minas é do
Governo Itamar Franco, na pessoa do Secretário da Saúde, Gen.
Carlos Patrício. Entendemos que, numa discussão com a presença da
Assembléia Legislativa como um todo, representada pela Comissão e
com o apoio dos médicos, poderemos avançar muito na questão da
saúde pública, principalmente na democratização das ações de saúde
no Estado. Essa ação é importante por vários motivos, mas o
fundamental é que estamos sentindo que a saúde no Estado,
principalmente nos últimos meses, tem enfrentado dificuldades muito
grandes.

O Secretário da Saúde, Gen. Patrício, tem feito o possível para
controlar e tem em suas mãos o controle da saúde pública em Minas
Gerais. Infelizmente, por nosso azar, da população, estamos
enfrentando graves epidemias que têm tirado o sono, a tranqüilidade e
a saúde do povo de Minas Gerais. A última delas, um surto de febre
amarela, já causou a morte de 12 pessoas.

Por isso, neste momento, queremos nos inserir nessa programação
dando as mãos ao Secretário. Fazemos um reconhecimento de
público do esforço que a Secretaria tem feito para trazer a
tranqüilidade e controlar essa epidemia, que pode ter proporções
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muito graves se não houver um controle imediato. E importante que
a Comissão de Saúde e os parlamentares deixemos de ser meros
espectadores, cobradores de ações e passemos também a dar a
nossa contribuição, que é fundamental. Não é somente neste
momento de emergência que estamos enfrentando que sentimos as
dificuldades na saúde pública.

Recentemente, denunciei desta mesma tribuna, e, infelizmente, não
houve uma maior repercussão, o falecimento de 12 pessoas com
doença de Chagas na fase aguda. E comum ver, na região norte-
mineira e no Noroeste de Minas, pessoas de 60 anos falecerem pela
doença de Chagas contraída há cerca de 40 anos e outras portadoras
de marcapasso, com problemas intestinais e de esôfago. Mas é um
absurdo, em pleno século XXI, 12 pessoas jovens morrerem, em
Verdelândia, na fase aguda da doença de Chagas.

Quando se fala isso, parece que estamos citando alguma estatística
de países da África e subdesenvolvidos. Somos também do Terceiro
Mundo, mas é absurdo essas pessoas terem morrido em Minas
Gerais.

Estamos vendo não apenas epidemias, mas também endemias que
matam as pessoas. Milhares de brasileiros e mineiros estão morrendo
de tuberculose, doença que, para os leigos e as pessoas que têm
maior poder aquisitivo, já deveria estar extinta. A hanseniase, a lepra,
está também em nosso meio. Tudo isso são indicadores de
dificuldades sócio-econômicas da nossa gente.

Não queremos subir a esta tribuna do Plenário ou da Comissão de
Saúde apenas para denunciar o que está acontecendo, cobrar
providências ou ações. Em alguns momentos, a Casa tem que deixar
a retórica para apresentar resultados práticos e duradouros.

E importante estimular o Programa de Saúde da Família, que é o
maior e melhor programa já lançado no Pais nos últimos anos, talvez
em toda a sua história. Temos dados estatísticos. Em cidades como
Manga, de 25.000 habitantes, que possui cinco Programas de Saúde
da Família,dando uma cobertura de 100% a sua população, a idéia é
vitoriosa. E necessário que o Governo do Estado possa dar respaldo a
esses Prefeitos que verdadeiramente trabalham e a esses programas
que trazem resultados importantes.

Sr. Presidente, a primeira parte do meu pronunciamento fica
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resumida nos nossos apoiamentos às ações de saúde do Sr.
Secretário de Estado e também na obrigação de a Comissão de
Saúde, os médicos parlamentares, participarem mais ativamente das
ações de saúde pública do nosso Estado.

Outro assunto que quero abordar rapidamente refere-se à presença
do Governo Itamar Franco no Norte de Minas. Nos últimos 30 dias, o
Sr. Secretário de Turismo Manoel Costa esteve em Montes Claros, em
Januária, em Joaquim Felício, fazendo o lançamento do Programa de
Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR, que tem o objetivo de
levar benefícios inestimáveis e importantes à região do Jequitinhonha,
do Norte de Minas e da área mineira da SUDENE. O PRODETUR, no
passado, que queremos esquecer, trouxe uma esperança muito
grande. Mas, por ineficiência do Governo do Estado, por falta de
interesse do Governo do Estado, o PRODETUR 1, que levaria
R$86.000.000,00 para a nossa região, não se instalou. Não tivemos a
chance e a felicidade de acesso a esses recursos, que foram para o
Estado da Bahia.

Nos últimos dois anos, lançou-se a semente do PRODETUR II, que
já está vigorando no Nordeste brasileiro. Agora, a Secretaria, baseada
na experiência negativa do passado, na pessoa do Sr. Secretário
Manoel Costa, está procurando, de todas as formas, habilitar a área
mineira da SUDENE para ter acesso a US$110.000.000,00. São
recursos suficientes para promover o saneamento das nossas
cidades; são recursos suficientes para levar adiante a programação de
instalar quatro circuitos. O primeiro é o Circuito do São Francisco, que
vai de Pirapora até a cidade de Manga, que, certamente, vai trazer um
beneficio inestimável às cidades ribeirinhas do São Francisco. O
segundo circuito é o de Montes Claros, que vai abranger a cidade de
Grão-Mogol, cidades históricas, cidades importantes, que têm um
potencial turístico muito grande. O terceiro circuito é o do
Jequitinhonha, que terá início em Diamantina e irá até o baixo
Jequitinhonha. O quarto circuito é o Circuito da Serra do Cabral.

Tivemos a oportunidade, nesta semana, de contar com a
participação dos Deputados João Batista de Oliveira, Arlen Santiago e
Márcio Cunha. Vimos renascerem as esperanças de que os recursos
cheguem a essas regiões.

Como Deputado Estadual da região, sinto que, desta vez, o
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PRODETUR pode decolar. Há interesse do Governo, há um
interesse particular do Secretário Manoel Costa. Vamos cobrar
diuturnamente. Quantas vezes forem necessárias iremos a Brasília, já
que são recursos do Governo Federal financiados pelo Banco do
Nordeste e gerenciados pelo Governo de Minas, mostrar que não
vamos mais dormir no ponto, que não vamos mais perder recursos e
dinheiro para os Estados nordestinos, principalmente a Bahia e o
Ceará, como aconteceu no passado.

Queremos mostrar que é importante encarar o turismo do Norte de
Minas como atividade não amadora, apenas destinada a incentivar
visitas a sítios históricos e a lugares com beleza natural, mas
principalmente como atividade orientada para a promoção de
verdadeira revolução na infra-estrutura das cidades, preparando-as
para disputar mercado, proporcionando empregos e riqueza para sua
população.

Agradeço ao Presidente e informo que faremos acontecer nesta
Casa uma audiência pública, com a presença de representantes de
todas as cidades desses quatro circuitos, para mostrarmos o que
temos de belo e cobrarmos nossos direitos, ou seja, nossos recursos,
que, a cada dia que passa, mais perdemos para os Estados
nordestinos. Muito obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião,
com a 11 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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 14.655, originada do Projeto de Lei n° 56199;
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.661, originada do Projeto
de Lei n° 745/99; sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.662,
originada do Projeto de Lei n° 78912000; e sobre o Veto Parcial à
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Proposição de Lei n° 14.665, originada do Projeto de Lei n°
89712000. Pelo PMDB: efetivo - Deputado José Braga; suplente -
Deputado Doutor Viana; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely
Tarqüinio; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: efetivo -
Deputado Alberto Bejani; suplente - Deputado Rêmolo Aloise; pelo
PTB: efetivo - Deputado Cristiano Canêdo; suplente - Deputado Arlen
Santiago; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves; suplente -
Deputado Bené Guedes. Designo, A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre Veto Total à Proposição de Lei n° 14.689,
originada do Projeto de Lei n° 1.16512000; sobre o Veto Total à
Proposição de Lei Complementar n° 64, originada do Projeto de Lei n°
21199; sobre o Veto Total à Proposição de Lei Complementar n° 65,
originada do Projeto de Lei Complementar n° 2912000. Pelo PMDB:
efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado Dimas
Rodrigues; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente -
Deputado Kemil Kumaira; pelo PSB - efetivo: Deputado Sargento
Rodrigues; suplente - Deputado Chico Rafael; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado João Paulo; pelo
PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado Durval
Angelo. Designo. A Area de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.681,
originada do Projeto de Lei n° 188199; e sobre o Veto Total à
Proposição de Lei 14.682, originada do Projeto de Lei n° 487199. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado Doutor Viana; suplente - Deputado José
Braga; pelo PSDB: efetivo - Deputada Elbe Brandão; suplente -
Deputado Carlos Pimenta; pelo PL: efetivo - Deputado José Milton;
suplente - Deputado Cabo Morais; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil
Pereira; suplente - Deputado Pedro Pinduca; pelo PPS: efetivo
Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Marco Régis. Designo. A
Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.687;
sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 14.691; e sobre o Veto Total
à Proposição de Lei ri 0 14.692. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas
Rodrigues; suplente - Deputado Luiz Tadeu Leite; pelo PSDB: efetivo -
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Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Hely Tarqüínio;
pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Paulo
Piau; pelo PTB: efetivo - Deputado João Pinto Ribeiro; suplente -
Deputado Dilzon Meio; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da
Silveira Júnior; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves. Designo. A
Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.696.
Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado
Doutor Viana; pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputado Agostinho Patrús; pelo PL: efetivo - Deputado Agostinho
Silveira; suplente - Deputado Pastor George; pelo PPB: efetivo -
Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo
PPS: efetivo - Deputado Márcio Kangussu, suplente - Deputado Fábio
Avelar. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
Complementar n° 66. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Eduardo
Brandão; suplente - Deputado Adelino de Carvalho; pelo PSDB:
efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Aílton Vilela;
pelo PSB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente - Deputada
Elaine Matozinhos; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente

Deputado Daimo Ribeiro Silva; pelo PT: efetivo - Deputado Durval
Angelo; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Indicação Feita pelo Governador do Estado do
Sr. Ivon Borges Martins para o Cargo de Presidente da FEAM. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado ivair Nogueira; suplente - Deputado Márcio
Cunha; pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente -
Deputada Elbe Brandão; pelo PFL: efetivo - Deputado Biiac Pinto;
suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen
Santiago; suplente - Deputado Ambrósio Pinto; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado João Batista de
Oliveira. Designo. À Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
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4812000, de autoria do Deputado Antônio Andrade e outros, que dá
nova redação ao art. 79 da Constituição Estadual. Pelo PMDB: efetivo
- Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado José Henrique; pelo
PSDB: efetivo - Deputado João Leite; suplente - Deputado Miguel
Martini; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira;
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PTB: efetivo - Deputado
Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Dilzon Meio; pelo PDT: efetivo -
Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Pauto
Pettersen (2) - indicando os Deputados Anderson Adauto e Luiz
Tadeu Leite como membros efetivo e suplente da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Fundo SOMMA, na vaga dos Deputados
Márcio Cunha e Paulo Pettersen, respectivamente (Ciente. Designo. A
Área de Apoio ás Comissões. Cópia às Lideranças.); e indicando os
Deputados José Henrique e Márcio Cunha para Vice-Lideres do
PMDB (Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às
Lideranças.); Sebastião Navarro Vieira - informando da sua renúncia à
vaga de membro efetivo da Comissão Especial do BNDES (Ciente.
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.); e Sebastião
Costa - indicando seu nome e o do Deputado Sebastião Navarro
Vieira para membros efetivo e suplente, respectivamente, da
Comissão Especial do BNDES (Ciente. Designo. A Área de Apoio às
Comissões. Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos em que solicita seja destinada a 1a parte
da reunião ordinária do dia 81312001 para comemorar o Dia
Internacional da Mulher; nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento contido na Mensagem n° 18112001
solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei n°s 1.266 a
1.26812000 (Arquivem-se os projetos.); e nos termos do inciso XXXII
do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei
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Complementar n°29/1997.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Colégio de Lideres, assinado

pela totalidade de seus membros, em que solicita a prorrogação do
prazo de funcionamento da CPI do Fundo SOMMA por mais 60 dias.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial das Taxas solicitando a
suspensão dos trabalhos da referida comissão no período de
151212001 a 6/3/2001, para que seja possível planejar e organizar o
cronograma de trabalhos para o inicio da sessão legislativa. Em
Votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues solicitando que seja
formulado apelo à Telemar, com vistas à instalação de linhas
telefônicas nos Distritos de Barreiro da Raiz, Quem-Quem e Vila Nova
dos Poções, em Janaúba. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues pedindo que sejam
solicitadas do liquidante da Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais - MinasCaixa - informações a respeito dos critérios e das
condições através das quais essa instituição está possibilitando aos
mutuários que adquiriram imóveis pelo Sistema Financeiro de
Habitação e pelo Banco Nacional de Habitação a quitação de seus
débitos. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a

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

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Tendo em vista a ausência de

parlamentares no Plenário, peço o encerramento da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
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desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas,
e convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã,
dia 8, 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 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO FUNJDEF
Às dez horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Qanêdo, Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada e Bené Guedes,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião
Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina à discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Bené Guedes apresenta
requerimento em que solicita que o Sr. Ricardo Figueiredo seja ouvido
na reunião. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O
Presidente registra a presença do Sr. Ricardo Figueiredo, a quem
passa a palavra. Este faz suas considerações iniciais, após o que são
abertos os debates, 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, 8 de março de 2001.
Cristiano Canêdo, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Carlos

Andrada - Ivair Nogueira.
ATA DA 12 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO N°46/2000

As dez horas e trinta minutos do dia dezenove de dezembro de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, João Leite e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
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Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião, informa que
não há ata a ser lida e que a reunião se destina à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator. Na
oportunidade, o Presidente ad hoc" convida o Deputado Sebastião
Costa para atuar como escrutinador. Realizada a contagem de votos,
são eleitos para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados João Leite e Sebastião Costa. Em seguida, o Presidente
"ad hoc" declara empossado como Presidente o Deputado João Leite
e como Vice-Presidente o Deputado Sebastião Costa. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente eleito agradece a confiança
nele depositada e designa como relator o Deputado Cristiano Canédo.
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, 7 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Bené Guedes - Cristiano Canêdo.

ATA DA 50 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de dezembro de dois
mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais,
Carlos Pimenta e Nivaldo Andrade, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo
Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Parte 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 Carlos Pimenta emite parecer que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei n° 1.22012000 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo
n°1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
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, 8 de março de 2001.
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José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Andrade.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI N° 14.632
Às quinze horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,
Antônio Carlos Andrada e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião, comunica que, por
se tratar da primeira reunião da Comissão, não há ata a ser lida e
informa que ela se destina à eleição do Presidente e do Vice-
Presidente e à designação do relator. O Presidente "ad hoc" determina
à assessoria a distribuição das cédulas de votação e solicita ao
Deputado Antônio Carlos Andrada que atue como escrutinador.
Realizada a contagem dos votos, são declarados eleitos os
Deputados Ivair Nogueira e Fábio Avelar, respectivamente, para
Presidente e Vice-Presidente. O Deputado Fábio Avelar dá posse ao
novo Presidente e transfere os trabalhos a ele, que agradece a
confiança dos membros da Comissão, dá posse ao Vice-Presidente e
designa o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, informa aos membros da Comissão que a próxima
reunião será convocada mediante edital, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Antônio Carlos Andrada. -

'	ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.607 E SOBRE O VETO TOTAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N°61

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de fevereiro de
j dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ambrósio Pinto, Ivair Nogueira, Sebastião Costa e Mauro Lobo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa,
relator do parecer sobre o veto parcial oposto à Proposição de Lei n°
14.607, emite parecer que conclui pela rejeição do veto ao art.4 1 e
pela manutenção do veto aos § §1 0, 20 e 30 do art.50. Submetido a
discussão e a votação, é aprovado o parecer, com voto contrário do
Deputado Ambrósio Pinto. Em seguida, passa-se à apreciação do veto
total oposto à Proposição de Lei Complementar n° 61. O relator,
Deputado Sebastião Costa, emite parecer que conclui pela rejeição do
veto. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer, por
unanimidade. Prosseguindo, o Presidente suspende a reunião para a
lavratura da ata. Logo após, são reabertos os trabalhos. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, o
Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. Cumprida a
finalidade da Comissão, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
Ambrósio Pinto, Presidente - Sebastião Costa, relator - Mauro Lobo -

Ivair Nogueira.	 -
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.631

Às quinze horas do dia seis de março de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Sebastião
Costa e Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado
Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, 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 o parecer do relator,
motivo pelo qual concede a palavra ao Deputado Sebastião Costa,
que emite parecer pela rejeição do veto ao art. 30 e seu parágrafo
único e aos incisos V e VI do art. 40 e pela manutenção do veto aos



rÃ

135
incisos XX, XXII e XXIII do art. 40. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Ato contínuo, o Presidente suspende
os trabalhos, para que a assessoria providencie a redação da ata da
reunião. São reabertos os trabalhos. Em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sebastião Costa, o Presidente dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 6 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Carlos

And rada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.631
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
proposição em tela, que dispõe sobre o registro e a publicidade dos
índices de violência e criminalidade no Estado de Minas Gerais.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
16112000, publicada em 1511212000. Constituída esta Comissão, nos
termos do art. 222, c/c o art. 111, 1, "b", do Regimento Interno,

	

i	compete-nos examinar o veto e sobre ele emitir parecer.
Fundamentação

A Proposição de Lei n° 14.631 objetiva imprimir maior transparência
administrativa ao serviço público, por meio da criação de um banco de
dados, que servirá para análise, diagnóstico e planejamento das

l ações governamentais no controle da violência e da criminalidade no
Estado. Ao sancionar a proposição, o Governador do Estado,
alegando razões de ordem constitucional e de interesse público, opôs
veto ao art. 30 e ao seu parágrafo único e aos incisos V,VI, XX, XXII e

	

,	XXIII do art. 41.
O art. 30 e seu parágrafo único determinam que os dados originados

	

;	e produzidos pela Policia Militar, pela Secretaria de Estado da
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Segurança Pública, pela Secretaria de Estado da Justiça e Direitos
Humanos, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Justiça sejam
sistematizados e publicados pela Fundação João Pinheiro, sendo
assegurado a esses órgãos o acesso às informações contidas no
banco de dados. Embora o Governador alegue, em sua exposição de
motivos, que 'não é competência da Fundação João Pinheiro a
publicação de relatórios de ação administrativa", o banco de dados a
que se refere a proposição em análise tem o caráter eminentemente
informativo e está voltado para a elaboração de índices estatísticos
que possam orientar as políticas públicas de segurança e de combate
aos elevados índices de violência e criminalidade hoje observados em
nosso Estado. As questões de segurança já não podem ser tratadas
de forma pontual, isolada, sem um conjunto de dados e estudos
cientificamente elaborados. Nesse aspecto, há de se ressaltar a
considerável experiência que tem a Fundação João Pinheiro no
estudo de problemas sociais e econômicos. Não há hoje, na estrutura
do governo, outra instituição que se lhe assemelhe em capacidade
operacional e competência técnica para executar a tarefa prevista no
art. 30 da proposição em análise. Nessa instituição pública já funciona
o Grupo de Estudos sobre Criminalidade e Controle Social que tem
como objetivos realizar pesquisas e análises sobre o fenômeno
criminoso em suas diversas manifestações, bem como sobre a
atuação do sistema de justiça criminal na sociedade brasileira. Sua
perspectiva é estabelecer mais interação com organizações policiais,
com o Judiciário e o sistema penitenciário, de modo a promover um
debate mais amplo em torno da política de segurança pública em
nossa sociedade. Por essas razões, cremos ser necessária a
manutenção do disposto no art. 30 da proposição de lei.

O número de policiais é um dado fundamental na análise da
escassez ou do excesso dos efetivos nas regiões do Estado e,
conseqüentemente, irá apontar a necessidade de uma adequada
estruturação da cobertura policial à população. Os incisos V e VI do
art. 40, também vetados pelo Governador, determinam que sejam
inseridas no banco de dados a ser produzido informações sobre o
efetivo das Policias Militar e Civil. Nesse aspecto, também
entendemos desnecessário o veto, pois informações dessa natureza
já são objeto de publicação. 0 Quadro de Organização e Distribuição -
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QOD - da Policia Militar já publica, anualmente, o número de
policiais militares previstos para atuação no período. O que se
pretende com a manutenção desses incisos vetados é exatamente a
informação referente ao efetivo policial existente, cuja divulgação,
acreditamos, nada afetará a segurança pública do Estado; pelo
contrário, poderá auxiliar no controle do procedimento dos policiais
nas áreas administrativas e operacionais e o adequado atendimento
às necessidades da população.

Os incisos XX, XXII e XXIII do art. 4 0 referem-se a dados que já são
divulgados, razão pela qual somos pela manutenção do veto a eles
opostos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto ao art. 3 0 e a

seu parágrafo único e aos incisos V e VI do art. 4 0 e pela manutenção
do veto aos incisos XX, XXII e XXIII do art. 4 1 da Proposição de Lei n°
14.631.

Sala das Comissões, 6 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio

Carlos Andrada
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.632
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo art. 90, VIII, c/c o art.70, II, da Constituição mineira, opôs veto
parcial á Proposição de Lei n° 14.632, que dispõe sobre a
administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas
de domínio do Estado e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 162/2000, foram encaminhadas a esta
Casa as razões do veto para apreciação, sendo o veto distribuído a
esta Comissão Especial para que sobre ele seja emitido parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Ao sancionar a Proposição de Lei n° 14.632, o Governador do

Estado opôs veto ao art. 18 e aos § 20 e 30 do art. 19, por considerá-
los contrários ao interesse público.

A proposição em tela trata da administração, proteção e
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conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado e vem
complementar as leis de recursos hidricos federal e estadual, que têm
muitas lacunas no que diz respeito à gestão desses corpos de água,
que, embora tenham estreita ligação com as águas superficiais,
possuem inúmeras nuanças que devem ser tratadas em legislação
específica. E, portanto, uma legislação inovadora que traduz a
preocupação do Legislativo mineiro com a gestão integrada dos
recursos hídricos de seu território.

O primeiro dispositivo vetado, o art. 18, contém uma das principais
inovações na gestão das águas subterrâneas, qual seja a
necessidade de licença prévia para perfuração de poços tubulares. Ao
contrário do que se alega nas razões do veto, essa licença não
representará um simples entrave burocrático, mas dotará o Estado de
um mecanismo fundamental para implementar o Sistema Estadual de
Informações de Recursos Hídricos, especialmente no que diz respeito
às águas subterrâneas. Para um Estado que possui mais de 30 mil
poços tubulares em seu território, sobre os quais, praticamente, não
há nenhum controle sobre a produção e o uso , e que tem cerca de
40% de seus municípios abastecidos, total ou parcialmente, por
mananciais subterrâneos, é imprescindível a existência de
ferramentas que modernizem a administração, proteção e
conservação dessas águas.

Além disso, a licença prévia para a perfuração de poços é medida
que protege o cidadão, pois impede o inicio dessas obras em locais
onde existam conflitos de uso, impedimentos legais ou
superexplotação de água, evitando a aplicação de recurso financeiro
em obra que não poderá receber outorga de uso. Por isso , não
podemos concordar com o veto ao art. 18.

Em relação aos § 2 1 e 30 do art. 19, entendemos que as razões do
veto são pertinentes, pois a matéria está convenientemente
contemplada na Lei n° 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política
estadual de recursos hídricos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto ao art. 18 e

pela manutenção do veto aos § 2 0 e 30 do art. 19 da Proposição de
Lei n° 14.632.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
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Ivair Nogueira, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator -

Fábio Avelar.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 165312000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em tela
pretende que, em nome da Assembléia Legislativa, seu Presidente
formule ao Governador do Estado pedido de informações acerca de
convênio celebrado entre o Estada e o Banco do Brasil S.A. com a
finalidade de cobrança da dívida ativa estadual.

De conformidade com o disposto no art.79, VII, "c", do Regimento
Interna, compete a este órgão colegiado emitir parecer sobre o
requerimento.

Fundamentação
No tocante à prerrogativa de que goza o Poder Legislativo para

solicitar por escrito informações a autoridades estaduais, vale
esclarecer que ela somente se aplica, de acordo com os § 21 e 31 do
art. 54 da Constituição mineira, a Secretário de Estado, a dirigente de
entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Policia
Militar e a outras autoridades estaduais.

Daí se infere que esta Casa está impedida de endereçar pedido
dessa natureza ao representante maior do Poder Executivo Estadual.
Dessa forma, para que a proposição sob comento possa ser acolhida,
necessário se torna que apresentemos emenda substituindo o
destinatário por outro, que, no caso, poderia ser o Secretário da
Fazenda.

A apresentação do requerimento é justificada pelo próprio autor sob
o argumento de que, conforme informação disponível no "site" do
Banco do Brasil, o Governo Estadual celebrou contrato com esse
Banco, terceirizando a cobrança da divida ativa estadual, medida essa

; que não foi submetida à ação fiscalizadora do Poder Legislativo.
Ademais, visto que o estoque da divida a ser cobrado supera a cifra
de RS500.000.000,00 - dado oriundo da mesma fonte -, trata-se de
situação que deve merecer maiores cuidados por parte desta Casa.
Entende o parlamentar que a cobrança da dívida ativa deveria ser
atribuída à Procuradoria da Fazenda, organizada pela Lei

;	Complementar n° 35.
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Como se vê, o assunto suscita dúvidas: por isso entendemos de

bom alvitre que a autoridade competente do Poder Executivo preste
as informações ora requeridas. Somente de posse destas é que os
parlamentares, como representantes da sociedade, podem ajuizar
fundamentada mente o mérito da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.65312000 com a Emenda n° 1, a seguir formalizada.
EMENDA N° 1

Onde se lê : 'Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor
Itamar Augusto Cautieiro Franco", leia-se: "Secretário de Estado da
Fazenda".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.718/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, o requerimento ora
analisado requer seja encaminhado, por intermédio da Mesa da
Assembléia, pedido por escrito de informação ao Ministério Público
Estadual, ao PROCON-MG, à Secretaria da Fazenda e à Promotoria
de Defesa do Cidadão, a respeito das denúncias apresentadas pelo
Sr. Geraldo Figueiredo Filho contra a Clínica Contorno Corporal,
também denominada Clínica Sérgio Lisboa, situada em Belo
Horizonte.

Após ser publicada, a proposição foi encaminhada à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em apreço submete-se ao comando dos § 2 1 e 31 do art.

54 da Constituição mineira, os quais transcrevemos a seguir:
"Art. 54- ....
§ 21 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de

Estado pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade
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§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

Entretanto, a Constituição Federal de 1988 confere a todos os
cidadãos, em seu art. 50, inciso XXXIII, o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que, conforme o texto legal, deverão ser "prestadas
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Essa Constituição garante também a concessão de "habeas data"
para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes em registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público (art. 51, LXXII, "a").

Feitas as citações, verificamos que a pretensão do Sr. Geraldo F.
Filho está assegurada na Lei Maior do Pais.

Assim, julgamos desnecessária e até inconveniente a intervenção
deste Poder para efetivá-la.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.71812000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.72512000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em
tela solicita o encaminhamento de oficio à Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS, solicitando-
lhe:	 -

a) cópia da relação de todos os contratos de cessão de terras
celebrados entre o Estado e empresas privadas, indicando o tipo de
contrato e as empresas que celebraram cada tipo;

b) descrição das medidas adotadas em relação aos contratos
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vencidos;

c) cópia de cada tipo de contrato celebrado para a cessão de terras
públicas.

Após sua publicação, ocorrida em 2811012000, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer
sobre a matéria, conforme dispõe o art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito de competência da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 54, § 3 0, da
Constituição mineira, que lhe outorga a faculdade de pedir informação
a dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-
Geral da Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização.

De acordo com as alegações do autor, o Estado de Minas Gerais
possui milhares de hectares de terras devolutas que foram cedidas a
empresas privadas dos setores siderúrgico, de papel e celulose e
reflorestamento, por meio de contratos de comodato e arrendamento.
Alguns desses contratos encontram-se vencidos ou inadimplentes,
gerando uma insegurança e perda patrimonial que não podem ser
desconsideradas pelo Estado.

Tal situação torna pertinente a solicitação das informações ora
requeridas, a fim de assegurar e dar mais clareza ao controle do
patrimônio público.

Entretanto, a RURALMINAS não é a entidade apropriada para
responder às questões que ora se apresentam. Isso se explica pela
Lei n° 13.468, de 171112000, que não apenas criou o Instituto de
Terras do Estado - TER -, como também transferiu a função fundiária
da RURALMINAS para o referido órgão.

Ainda de acordo com essa lei, vê-se que entre as competências do
ITER está a de promover a regularização de terras devolutas rurais e
urbanas do Estado e administrar as que venham a ser arrecadadas
até que tenham destinação especifica.

Nesse sentido já foi emitido parecer favorável sobre o requerimento
n° 1.72612000, do mesmo autor, que versa sobre as mesmas
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questões, que, no entanto, foram dirigidas à autoridade competente
para esclarecê-las.

Diante de tais considerações, entendemos impertinente a aprovação
do requerimento em exame.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela rejeição do Requerimento n°

1.72512000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.738/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via da proposição em tela, o Deputado Sávio Souza Cruz
pleiteia junto à Presidência da Casa sejam solicitadas ao Secretário
da Fazenda informações referentes às seguintes questões: a) a
cobrança de honorários advocatícios pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual sobre valores inscritos em divida ativa; b) o
prosseguimento ou não da prática da cobrança de honorários sobre
valores não ajuizados e inscritos em dívida ativa, c) a justificação legal
da eventual cobrança extrajudicial de honorários advocaticios pelos
Procuradores da Fazenda; d) as normas de regulamentação da
partilha de honorários prevista no art. 76 da Lei Complementar n° 35,
de 29112194; e) o total dos valores mensais, relativos aos anos de
1999 e 2000, cobrados pelos Procuradores da Fazenda a título de
honorários, discriminados por créditos ajuizados e não ajuizados,
acompanhados de cópias dos comprovantes de depósito bancário e
da indicação dos acordos e decisões judiciais que os fundamentam; f)
o número de Procuradores da Fazenda em exercício que fizeram jus
ao rateio de honorários, a cada mês.

Após sua publicação, em 911112000, o requerimento foi
encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber parecer,
conforme prevê o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição mineira, no art. 54, § 21, assegura à Assembléia

Legislativa, por meio de sua Mesa, o encaminhamento de pedido
escrito de informação a Secretário de Estado, acrescentando, ainda,

rs
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que a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade.
Dessa forma, a proposição sob comento, no que tange a sua
apresentação, encontra amparo constitucional.

Argumenta o autor da matéria que o pedido dos dados 'tem o
objetivo de trazer transparência à destinação de recursos recolhidos
junto aos contribuintes do Estado, a titulo de honorários advocatícios".

Esclarece ainda o mesmo parlamentar que, em primeiro lugar, os
honorários advocaticios são pagamentos auferidos pelos
Procuradores da Fazenda em decorrência do exercício de atividade
pública, inerente ao cargo que ocupam, conforme se depreende da
Emenda à Constituição n° 19, ao determinar que o pagamento seja
feito por meio de subsídio único aos advogados públicos,
determinação essa ainda dependente de regulamentação; em
segundo, esta Casa se posicionou, recentemente, de forma favorável
ao controle e limitação dos honorários pagos aos servidores públicos
fazendários, em face da promulgação da Lei n° 13.515, de 714/2000 -
o chamado Código do Contribuinte. Ocorre que seu art. 22, inciso XV,
veda à autoridade administrativa tributária e fiscal, sob pena de
responsabilidade, a exigência de honorários advocatícios na cobrança
de crédito tributário antes de ajuizada a ação, ainda que inscrito em
divida ativa.

Por essas circunstâncias e levando-se em consideração a
competência constitucional reservada a Minas Gerais, inscrita no
inciso XXXI do art. 61, a saber, a de fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, havemos de
considerar pertinente a apresentação do requerimento.

Esse poder fiscalizador está sobejamente esmiuçado na Subseção
VI da Seção 1 do Capitulo II da Constituição do Estado, sob o titulo
"Da Fiscalização e dos Controles". Neste ponto, destacamos os
dispositivos que se enunciam, por reforçarem o entendimento de que
a proposição deve ser acatada:

"Art. 73- .........
§ 20 - È direito da sociedade manter-se correta e oportunamente

informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente
político, servidor público ou empregado público e de que tenham
resultado ou possam resultar:
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- ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e

aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos;".
"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle
externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

§ 1°-A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem:
- a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato

gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação;"

Para finalizar, queremos enfatizar que estamos de acordo com o
pensamento do autor, quando afirma ser absolutamente imperioso,
para o pleno exercício da cidadania, que o Poder Legislativo possa
exercer o controle sobre a administração pública.

No caso, é mister que ele disponha de um seguro conhecimento dos
detalhes referentes às atividades de arrecadação do Estado para
poder avaliar a qualidade do planejamento tributário estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.73812000, na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 71312001, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento da
Sra. Virgínia Fátima Teixeira Basdão, ocorrido em 51312001, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO 10 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 2162 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 81312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 12 Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagens n°s 182 a 18512001
(encaminham os Projetos de Lei n°s 1.414, 1.415 e 1.41612001 e a
Proposta de Emenda à Constituição n° 5012001, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2 2 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n°
5112001 - Projetos de Lei n°s 1.417 e 1.41812001 - Requerimento n°
1.95212001 - Comunicações: Comunicações dos Deputados José
Braga e Elaine Matozinhos - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Wanderley Ávila -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - 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 - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Durval Angelo - Edson Rezende - Elaine Matozinhos -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Milton - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Elaine Matozinhos, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à

leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 18212001*

Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa,
o Projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
Município de Santos Dumont, sob a forma de doação, imóvel que
menciona.

O imóvel de que trata o Projeto, incorporado ao patrimônio do
Estado no ano de 1979 por doação do Município de Santos Dumont,
era destinado a instalação e funcionamento de um Centro Social
Urbano, obra que acabou não se concretizando.

Ocioso o imóvel, ocorreu o quase inevitável em áreas periféricas: a
sua invasão por famílias carentes. Diante da realidade que a todos
preocupa, deseja a Administração Municipal reaver o terreno e
providenciar a regularização dos assentamentos já havidos e doar o
remanescente a pessoas de baixa renda, ao mesmo tempo que dotará
a área de infra-estrutura indispensável à melhoria das condições de
vida dos seus moradores.

A Secretaria de Estado do Trabalho, Assistência Social, da Criança
e do Adolescente, á qual o terreno nem chegou a se vincular, não tem
planos para a sua utilização, o que levou a Pasta de Recursos
Humanos e Administração a manifestar-se pela devolução do mesmo
ao município de origem.
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O Estado é sensível ao problema e quer colaborar na sua

solução. A aprovação da presente proposta viabilizará a justa
pretensão da laboriosa comunidade de Santos Dumont, representada
pelos seus operosos dirigentes municipais.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto
apreço e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N°1.414/2001
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Santos

Dumont, sob a forma de doação, imóvel que menciona.
• Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município
de Santos Dumont, sob a forma de doação, o imóvel suburbano com
10.000m2 de área, situado no Bairro Boa Vista, na Cidade de Santos
Dumont, tendo como confrontantes a Rede Ferroviária Federal S.A., a
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -,
o Município de Santos Dumont e o Córrego local, havido por doação,
conforme escritura pública registrada sob o n° 2.030, na matricula
ROl, fi. 289, do Livro 2-D, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Santos Dumont.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
assentamento de famílias carentes.

Art. 20 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 18312001*

Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa,
o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
que menciona ao Município de Caxambu.

O imóvel de que trata o projeto é constituído de terreno com
183,90m2 de área e será desmembrado da Escola Estadual Domingos
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Gonçalves de Mello - Mingote, dessa cidade, o qual está situado na
Rua José Juvêncio Sacramento.

Ocorre que, com o aumento do volume de tráfego, decorrente de
novos loteamentos na região, essa rua vem sofrendo danos
preocupantes, necessitando não só de alargamento, como também de
nova estrutura, uma vez que já apresenta fendas que podem tomá-la
intransitável, com graves transtornos para os seus usuários.

A Secretaria de Estado da Educação, após consulta à direção da
unidade de ensino mencionada, pronunciou-se favoravelmente à
liberação do imóvel, uma vez que a Escola não terá prejuízo, pois sua
área total é de 27.198,30m 2, suficiente para o seu bom funcionamento.

O Município de Caxambu ficará responsável pela construção do
novo muro divisório, sem despesas para o Estado.

A medida, como se vê, é de grande interesse local, razão por que
não pode o Governo do Estado deixar de colaborar com uma obra
municipal de tamanha importância, qual seja a recuperação de via
pública de acesso a diversos logradouros da cidade.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação de
meu alto apreço e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.41 5/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que menciona ao

Município de Caxambu.
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Caxambu terreno urbano com área de 183, 90M2, integrante do imóvel
que abriga a Escola Estadual Domingos Gonçalves de Mello -
Mingote, que assim se descreve: inicia no ponto 1, implantado no
alinhamento da Rua José Juvêncio Sacramento; deste, na distância
de 16,80m, com o rumo NE até o ponto 2; deste, na distância de
20,10m, pelo mesmo alinhamento e com mesmo rumo até o ponto 3:
deste, agora com o rumo NW e na distância de 43,90m, segue dentro
do terreno da E. E. Domingos Gonçalves de Mello - Mingote até o
ponto 4; deste, com o rumo NE e na distância de 9,75m, segue pelo
muro de divisa da E. E. Domingos Gonçalves de Mello - Mingote até o
ponto 1, início desta descrição.

Art. 20 - A área de terreno descrita no artigo anterior destina-se ao
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alargamento da Rua José Juvêncio Sacramento.

Parágrafo único - O Município de Caxambu construirá, às suas
expensas, o novo muro divisório da Escola Estadual Domingos
Gonçalves de Mello - Mingote.

Art. 3°-. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 18412001*

Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei em anexo, que dá
nova redação ao artigo 20 da Lei n° 8.655, de 18 de setembro de
1984, que dispõe sobre mudança de denominação da Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social,
bem como dá outras providências, alterado pela Lei n° 12.653, de 23
de outubro de 1997.

O objetivo da proposta legislativa é adaptar a lei de regência da
CEMIG ao novo modelo institucional do setor elétrico nacional,
concedido pelo Governo Federal e implementado pela Lei Federal n°
9.648, de 27 de maio de 1998, que deu nova redação a dispositivos
das Leis Federais n°s 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7
de julho de 1995, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996.

Com efeito, em face dos contratos de concessão adiante
relacionados: Contrato de Concessão n° 002/97: CEMIG - Área Norte;
Contrato de Concessão n° 003197 - CEMIG - Área Sul; Contrato de
Concessão n° 004/97 - CEMIG - Área Leste; Contrato de Concessão
n° 005197 - CEMIG - Área Oeste; Contrato de Concessão n° 006197 -
CEMIG; Contrato de Concessão n° 007197 - CEMIS; o Estado de
Minas Gerais, representado pelo então Governador, na sua qualidade
de acionista controlador da CEMIG, obrigou-se a:

"O acionista controlador e o sócio estratégico obrigam-se a organizar
e administrar separadamente os contratos de concessão, de
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distribuição, de transmissão e de geração, inclusive no que se
refere à contabilidade, gestão de ativos e compromissos contratuais,
nos seguintes prazos;

- contábil, até 31 de dezembro de 1997;
II - ativos, compromissos contratuais e administrativos, até 31 de

dezembro de 1998;
III - reorganização societária da CEMIG, até 31 de dezembro de

2000, com a constituição de empresas juridicamente independentes
destinadas a explorar, separadamente, os serviços de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica de que é titular a
CEMIG, preservados, em cada uma dessas empresas, os direitos e
obrigações previstos no Acordo de Acionistas referido no preâmbulo
deste Contrato.

Subcláusula única: A concessionária compromete-se a implementar
a limitação de contratação de suprimento de energia elétrica entre
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, em
conformidade com a nova disciplina de caráter geral que vier a ser
estabelecida.".

Esta disposição contratual está presente na cláusula décima quarta
(141) dos contratos de distribuição e transmissão, bem como na
cláusula décima sexta (163) do contrato de geração de energia elétrica
da empresa estatal (cópias em anexo).

No entanto, embora tenha meu Governo protraído, quanto pôde, a
reorganização societária da CEMIG, com o sadio propósito de melhor
examinar a questão sob o ponto de vista administrativo, societário e
tributário, vejo-me na contingência de submeter a matéria à
apreciação da egrégia Assembléia Legislativa, uma vez que o Estado
de Minas Gerais, na condição de acionista controlador da empresa,
deve se posicionar da exigência do Poder concedente (a União),
aprovando, se assim entender essa egrégia Casa Legislativa, lei que
permita implementar a reorganização societária da Companhia, da
forma a que se obrigou o Governo anterior.

Nesse sentido, o modelo escolhido, fruto de estudos técnico-
jurídicos desenvolvidos pelos setores competentes da CEMIG, e que
melhor atendem aos interesses da estatal, sugere a criação de
empresas subsidiárias integrais, a serem constituídas na forma do que
dispõem os artigos 251 e seguintes da Lei das Sociedades por Ações,
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Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que atuarão
separadamente nas áreas de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica.

Cabe considerar, para a perfeita compreensão da matéria, que o
Projeto de Lei n° 2.90512000, encaminhado ao Congresso Nacional
pela Presidência da República, atualmente em curso na Câmara dos
Deputados, estabelece em seu artigo 60 o seguinte:

"Art. 10 A - As concessionárias de serviços de energia elétrica que
atuarem em mais de uma atividade deverão, no prazo de um ano
contado a partir da publicação desta lei, organizar-se em empresas
juridicamente independentes, para as atividades de geração,
transmissão, distribuição e comercialização" (cópia em anexo, DOU
de 28 de abril de 2000).

Desta forma, com a aprovação do projeto de lei em referência, a
reorganização societária da CEMIG, por intermédio da constituição de
"empresas juridicamente independentes, para as atividades de
geração, transmissão, distribuição e comercialização", prevista na lei
federal, será uma imposição de observância obrigatória pelas
concessionárias do serviço de energia elétrica, entre as quais a
empresa mineira.

De fato, na condição de empresa concessionária de um serviço
público federal (CF, art. 21, XII, "b"), a CEMIG deve se sujeitar às
normas legais e contratuais que regem as concessões para
exploração de energia elétrica, nos termos do artigo 175 da
Constituição Federal, do artigo 1 1 da Lei Federal n° 8.987195 e do
artigo 40 da Lei Federal n° 9.074195, que estabelece normas para
outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços
públicos, ambas com as alterações introduzidas pela Lei Federal n°
9.648/98.

Cabe considerar, também, que a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, instituída pela Lei Federal n° 9.427, de 26 de
dezembro de 1996, com a finalidade de regular e fiscalizar a
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, manifestou-se contrária à pretensão do Estado de Minas
Gerais, no sentido de prorrogar o prazo contratual a que se obrigou.

E que, com o objetivo de examinar a matéria com maior
profundidade, mediante a audiência de representantes da sociedade
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ligados ao setor energético, o Governo do Estado, através de oficio
protocolizado em 14 de dezembro de 2000, solicitou à ANEEL a
prorrogação do prazo de doze meses previstos no contrato, mas
infelizmente teve sua pretensão indeferida pela Agência, por
intermédio do oficio n° 83112000-DRJANEEL, de 28 de dezembro de
2000, subscrito pelo Diretor-Geral da autarquia em exercício (cópia
em anexo).

Por outro lado, ainda não se pronunciou a ANEEL sobre o pedido de
reconsideração formulado pela Procuradoria-Geral do Estado, em face
do indeferimento da prorrogação, protocolizado na Agência no dia 25
de janeiro de 2001 (cópia em anexo).

• Estas são as razões que me conduzem a submeter ao exame e
deliberação da egrégia Assembléia Legislativa o projeto de lei em
anexo, que permitirá ao Governo do Estado tomar as providências
necessárias à reorganização societária da CEMIG, atendendo assim a
obrigação assumida pela administração estadual anterior, nos
contratos de concessão da empresa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu
elevado apreço e consideração.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.416/2001

Dá nova redação ao artigo 2 1 da Lei n° 8.655, de 18 de setembro de
1984, alterado pela Lei n°12.653, de 23 de outubro de 1997.

Art. 1 1 - O artigo 21 da Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984, que
dispõe sobre mudança de denominação da Centrais Elétricas de
Minas Gerais S.A. - CEMIG - para Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e sobre ampliação de seu objetivo social, bem como
dá outras providências, alterado pela Lei n° 12.653, de 23 de outubro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

`Art. 20 - A CEMIG desenvolverá sua atividade nos diferentes
campos de energia, em qualquer de sua fontes, com vistas à
exploração econômica e comercial, construindo e operando, entre
outros, sistemas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.

§ 1 0 - Os sistemas de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia serão desenvolvidos e explorados
diretamente pela CEMIG, ou através de empresas subsidiárias

o!
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integrais, especialmente constituídas para estas finalidades.

§ 20 - O prazo de duração da CEMIG e das empresas referidas no
parágrafo anterior é indeterminado.

§ 30 - O Estada deterá, em quaisquer circunstâncias, sempre a
maioria das ações com direito a voto.".

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeta às Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
•	 "MENSAGEM N° 18512001*
Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Sinto-me no dever de apresentar proposta de emenda à

Constituição do Estado de Minas Gerais, alterando a redação do
artigo 14, com o objetivo de introduzir a exigência de "quorum"
especial para votação de lei autarizativa da venda de ações que
garantam o controle direto e indireto, pelo Estado, em sociedades de
economia mista e empresas públicas. As razões que norteiam minha
iniciativa são de ardem jurídica, técnica e econômico-social.

Embora outros projetos louváveis e similares já tenham sido
apresentados a essa Casa Legislativa, estou impossibilitado de aderir
àquelas iniciativas parlamentares por razões de ordem jurídica. Como
é sabido, na Ação Direta de Inscontitucionalidade n o 23411600,
proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, por
unanimidade, em decisão plenária de 22 de junho de 1995, o
Suprema Tribunal Federal declarou inconstitucionalidade do inciso
XXXIII do art. 99 e da parágrafo única da art. 69 da Constituição
daquele Estado, que tornavam indisponíveis as ações com direito a
voto, garantidoras da controle estatal nas empresas públicas e
sociedades de economia mista e convertiam em competência privativa
da Assembléia Legislativa, portanto sem a participação do
Governador, a autorização para criar, fundir ou extinguir empresas da
administração indireta, bem como o controle acionário de empresas
particulares pelo Estado.

Sendo assim, à vista das limitações impostas nessa questão pelo
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precedente judicial citado, o projeto que submeto à apreciação da
Assembléia Legislativa não pretende consagrar a indisponibilidade
das ações que assegurem o controle pelo Estado das empresas
estatais, nem privar o Poder Executivo e o Poder Legislativo do
exercício normal de suas atribuições institucionais, mas exigir, por
meio do instrumento da lei complementar, que está dotada de um
"quorum" qualificado, a discussão em profundidade de eventuais
privatizações, protegendo a sociedade mineira contra erros e
precipitações irremediáveis.

Conquanto em alguns casos devesse o Estado realmente transferir
atividades econômicas próprias e típicas da iniciativa privada, temos
assistido, nos últimos anos, a uma política governamental de
privatização de empresas estatais, que irracionalmente vem
desmantelando, em muito casos, serviços públicos essenciais e
prejudicando os interesses maiores de nossa sociedade. E, embora já
tenha sido privatizada a grande maioria das empresas estatais
federais, principalmente aquelas pertencentes ao setor siderúrgico,
telefônico e elétrico, a dívida pública brasileira quintuplicou nos últimos
anos e se mostraram ausentes ou mínimos tanto os investimentos
trazidos pelo capital privado em setores estratégicos, assim como os
aperfeiçoamentos na qualidade dos serviços, desmentindo-se
claramente as principais justificativas que norteiam aquelas
privatizações

Essas assertivas podem ser comprovadas com a privatização do
sistema financeira estadual. Não obstante a privatização do BEMGE e
do CREDIREAL e a liquidação da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais - Minas Caixa -, não houve a diminuição do estoque da
dívida do Estado. Ao contrário, ele cresceu e assistimos, em
decorrência da venda dos dois principais bancos estaduais, ao
desemprego de centenas de trabalhadores, com a transferência para
São Paulo do centro de decisão dos referidos bancos. E mais,
exemplos graves de retrocesso encontramos na redução da qualidade
dos serviços públicos prestados pelas empresas privatizadas,
penalizando fortemente a sociedade, como nas atuações da Light, no
Rio do Janeiro, e Eletropaulo, em São Paulo. Assim, tem ficado cada
vez mais evidente ser um erro alienar o patrimônio público para
reduzir o endividamente do Estado, endividamento que teve causas
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específicas, radicadas na política de responsabilidade da União
(recessão econômica, juros elevadíssimos, imposição de novas regras
tributárias para redução da receitas dos Estados) e contribuiu
preponderantemente para o agravamento do desequilíbrio fiscal. Ao
final fica-se sem o patrimônio e com a mesma, ou, até mesmo, maior,
dívida pública.

Pretendo, com a proposta de emenda constitucional, que qualquer
iniciativa futura de privatização dos serviços públicos essenciais do
Estado seja exaustivamente examinada, através do estabelecimento
de "quorum" especial para aprovação de leis autorizativas e, ao
mesmo tempo, que haja maior e melhor controle, por parte do Poder
Legislativo, dos serviços privatizados.

No que diz respeito aos recursos hidroenergéticos, estou convencido
de que a presença do Estado é essencial. Tenho continuamente
examinado a questão e solicitado estudos sobre a matéria e criei, por
meio do Decreto Estadual n° 40.347, de 13 de abril de 1999, a
Comissão Especial de Estudos Avançados, Constitucionais e Legais -
CEPMG -, definindo-a como independente, não governamental e não
remunerada, com a finalidade de emitir parecer, à luz do ordenamento
pátrio, sobre a privatização do sistema hidroelétrico e sua vinculação
aos recursos hídricos. A referida Comissão, composta de ilustres
juristas, professores e advogados isentos, sob a presidência do Dr.
José de Castro Feri-eira, após quatro meses de estudos, concluiu pela
impossibilidade de desnacionalização do setor hidroenergético
submetido ao domínio público e pela "inafastabilidade" do exercício da
competência dos Estados na condução da política do setor, em
diálogo com a União.

Além dos empecilhos jurídicos da mais alta relevância, os resultados
práticos das privatizações já ocorridas não são bons. A maior queixa
que se tem ouvido dos especialistas no setor é que a privatização não
induziu novos investimentos, principalmente no parque gerador. Ora,
como a economia do País tem, não obstante grandes dificuldades,
crescido, a falta de investimentos na geração 4e energia é questão
emblemática, uma vez que corremos o risco de enfrentar crise idêntica
àquela vivida pelo Estado da Califórnia, que detém a maior economia
dos Estados Unidos da América e cujo modelo energético é
rigorosamente idêntico ao adotado pelo governo federal.
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Apesar de impossibilitado (em face da posição jurisprudencial
dominante) de propor a indisponibilidade das ações que garantem ao
Estado o controle da CEMIG, tenho o dever de cercar de cuidados
futuras decisões de privatização, especialmente considerando que o
Estado de Minas Gerais é detentor do controle de duas empresas que
prestam relevantes e imprescindíveis serviços de prioritário interesse
coletivo. Trata-se da CEMIG e da COPASA-MG, empresas que, além
de serem lucrativas e eficientes, operam com bens de extrema e
fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade:
energia elétrica, água e saneamento.

No caso da CEMIG, deve ser considerado que a energia elétrica,
além de ser um bem absolutamente imprescindível para a sociedade,
notadamente no que diz respeito ao seu desenvolvimento, é um
insumo absolutamente indispensável para o parque industrial mineiro.
Aliás, um dos fatores de atração de indústrias para o nosso Estado
tem sido a qualidade, quantidade e confiabilidade da energia
seguramente disponibilizada pela Companhia Energética de Minas
Gerais.

A exploração desta atividade econômica pelo Estado de Minas
Gerais, através de uma sociedade de economia mista, está, com
efeito, em perfeita consonância com a orientação emanada dos
artigos 173 da Constituição Federal e 232 da Constituição Estadual,
pois se refere a serviço de "relevante interesse coletivo".

De fato, embora já estejamos no século XXI, o Estado de Minas
Gerais ainda tem, lamentavelmente, regiões não servidas de energia

ai
	elétrica, sendo função do poder público, em um regime democrático,
ci universalizar o serviço e estender a todos a possibilidade de

desenvolvimento. Não se pode pretender, nem mesmo imaginar, que
a iniciativa privada vá se encarregar de levar energia elétrica para as
regiões carentes do Estado. Em primeiro lugar, porque são
localidades de baixa, ou baixíssima, atividade econômica, cuja
lucratividade e retorno do investimento são, na esmagadora maioria
das vezes, negativos. Em segundo lugar, porque a eletrificação
daquelas regiões implica elevadíssimos investimentos, na medida

-c
	proporcional das longas distâncias que as redes elétricas devem

percorrer.
Da conjugação desses fatores, resulta a inevitável conclusão de que
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somente o poder público tem condições de realizar esse tipo de
serviço. Serviço, aliás, de prioritária e fundamental importância para o
desenvolvimento humano, social e econômico da população do
Estado de Minas Gerais. Somente através da eletrificação das regiões
carentes de Minas Gerais, é que a sociedade mineira conseguirá tirar
o povo daquelas regiões da miséria endêmica que o assola,
propiciando-lhe oportunidade de crescimento humano, social e
econômico. Seria pueril imaginar, destarte, que o particular vá fazer
pesados investimentos para lhe render prejuízos, mesmo porque esta
não é a função da empresa privada, cujo objetivo primordial é o lucro.

Acresce, ainda, que devemos garantir o desenvolvimento da
indústria mineira, papel que a CEMIG tem cumprido com eficiência.
Não podemos nos esquecer de que, nos dias atuais, segundo o novo
modelo institucional implantado pelo Governo Federal para o setor
elétrico, há a possibilidade de os chamados grandes consumidores
escolherem o fornecedor de energia que lhes ofereça melhores
condições, tornando-se um "consumidor livre". Essa mesma liberdade,
por outro lado, é dada aos geradores e distribuidores para declarar
grandes consumidores como "livres". Implica tal declaração de
liberdade que o consumidor deva buscar no mercado, de acordo com
os preços vigentes, um supridor para suas necessidades energéticas.

Ora, caso a CEMIG venha a ser privatizada, o seu novo controlador
- que, certamente, será uma empresa estrangeira - não terá nenhum
comprometimento com o Estado de Minas Gerais, seja no que se
refere â eletrificação das áreas carentes e dos programas sociais hoje
desenvolvidos pela CEMIG, seja no que tange ao parque industrial
mineiro. O seu compromisso será, seguramente, com o lucro, pois
este é o objetivo da empresa privada. Em períodos de escassez de
energia, o seu compromisso será com os grandes consumidores que
lhe ofereçam melhores preços. E nesta hipótese, perfeitamente
factível e visível em médio prazo, que se encontra o incomensurável
risco para a economia mineira

A proteção da CEMIG, ademais, principalmente quando, no futuro
próximo, tornar-se o fornecimento de energia um insumo escasso,
permitirá o crescimento social e econômico, a segurança no
abastecimento e colocará o Estado de Minas Gerais em posição de
importante privilégio com relação aos demais.
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Não se pode esquecer, e este é um aspecto de fundamental

importância para a economia de Minas Gerais, que ainda existem
possibilidades de geração de energia hidráulica no Estado e a
proteção da CEMIG, como empresa integrada (geração, transmissão
e distribuição, mesmo sob a forma de "holding" controladora de
subsidiárias integrais, como exige a ANEEL), será fundamental para o
aproveitamento dos potenciais hidráulicos ainda existentes.

Somente a CEMIG, com seu "know how", sua capacidade
operacional e técnica e a alta qualificação de seu pessoal, dispõe de
condições para viabilizar a exploração dos potenciais hidráulicos ainda
existentes no Estado e, com toda a segurança, tornará Minas Gerais
ainda mais atrativa para novos investimentos, gerando empregos,
impostos e desenvolvimento.

A disponibilidade de energia elétrica, ao lado de outras fontes de
energia, como é o caso do gás distribuído pela GASMIG, colocará
Minas Gerais, certamente, em posição de vanguarda com relação aos
demais Estados da Federação, conseqüência da qualidade e
confiabilidade dos serviços que presta a CEMIG. Acresce, ainda, que
devemos sopesar outras conseqüências sociais e econômicas,
decorrentes da eventual privatização da CEMIG, ainda que somente
da área de distribuição, que poderão ter sérias repercussões na
economia do Estado.

Situação análoga é encontrada na COPASA-MG. Essa empresa
atua em regiões onde a atividade é lucrativa e em outras regiões,
principalmente nas cidades de pequeno porte - que representam a
grande maioria do Estado -, em que o fornecimento de água, bem
como a coleta e o tratamento de esgoto são serviços altamente
deficitários. Com efeito, mais de 80% (oitenta por cento) das cidades
mineiras têm menos de 20 mil habitantes, ou seja, nessa grande
maioria, o serviço é deficitário e deve ser compensado com o

:	superávit oriundo dos grandes centros.
Conquanto deficitários, os serviços de fornecimento de água tratada

e de esgoto são extremamente necessários e de capital importância
para a qualidade de vida, a saúde pública preventiva e o
desenvolvimento do Estado. Também não se pode admitir neste setor
que, em pleno século XXI, parcela significativa do Estado de Minas
Gerais, que detém hoje a segunda economia do Pais, não disponha
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de adequado serviço de água e saneamento básico. E esta é,
inegavelmente, uma função típica e peculiar do poder público,
cabendo ao Estado, através da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -' a prestação deste serviço de "relevante
interesse coletivo".

O setor de saneamento tem sido, por outro lado, objeto de interesse
de empresas nacionais e estrangeiras, que vêem nesta atividade uma
nova fonte de lucro, e muito se tem discutido sobre a privatização do
setor. Aliás, a privatização do setor de saneamento básico é uma
exigência do FMI. Nas cidades em que o serviço é lucrativo, a
iniciativa privada, certamente, terá interesse em expandir e aprimorar
os serviços hoje prestados pela COPASA-MG. Entretanto, o que dizer
das pequenas cidades, onde o serviço é deficitário? A iniciativa
privada se interessará por essas localidades? Realizará investimentos
em regiões que antecipadamente sabe deficitárias? E óbvio que
somente o poder público pode se responsabilizar por este essencial -
essencialíssimo, na verdade - serviço.

Assim pensando, apresento proposta de emenda constitucional,
alterando a redação do artigo 14 da Constituição do Estado, com o
propósito de introduzir-lhe os seguintes pontos:

1 - exigir "quorum" especial para votação de lei que autorize a venda
de ações que garantam o controle, pelo Estado, em sociedades de
economia mista e empresas públicas, a fim de permitir â Assembléia
Legislativa convocar a sociedade para ativa participação, discutindo
com profundidade eventuais privatizações de estatais mineiras;

2 - exigir que a lei autorizativa de uma privatização de sociedades de
economia mista e de empresas públicas fixe condições e metas a
serem cumpridas pelo novo controlador da empresa estatal
privatizada, protegendo a sociedade mineira de precipitações, erros e
prejuízos maiores;

3 - incluir, claramente, a cisão como operação que deva ser
previamente autorizada pela Assembléia Legislativa, pois, quando se
fala em privatização da distribuição da CEMIG, obviamente se fala em
cindir previamente a empresa, separando este serviço dos demais
(geração e transmissão). E de fundamental importância que a
Assembléia Legislativa autorize e imponha regras a esse tipo de
reestruturação societária;
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4 - previsão de aprovação, mediante referendo popular, da lei

complementar que aprovar a desestatização da Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG - e da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

O novo texto constitucional implicará, assim, maior e melhor controle
por parte da Assembléia Legislativa nos casos de privatização,
defendendo e resguardando, minimamente, os interesses do povo
quanto aos serviços a serem prestados pela estatal privatizada.

Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência as
expressões de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5012001

Altera a redação do artigo 14 da Constituição do Estado.
Art. 1 0 - O inciso II do § 41 do artigo 14 da Constituição do Estado,

acrescido dos § 91, 10 e 11, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14- .............................................................
§ 40 - ....................................................................
II - a autorização para instituir, cindir e extinguir saciedade de

economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam
o controle dessas entidades pelo Estado;

§ 90 - A alienação de ações de sociedade de economia mista e de
empresa pública que garantam o controle direto ou indireto dessas
entidades pelo Estado, bem como a cisão ou qualquer tipo de
alteração em sua estrutura societária, dependem de autorização em
lei especifica aprovada por maioria absoluta dos membros da
Assembléia Legislativa.

§ 10 - A lei de que trata o parágrafo anterior, que autorizar a
alienação de ações, deverá estabelecer as condições da venda e fixar
o cumprimento, pelo adquirente, das metas de qualidade do serviço
público que atendam os objetivos sociais inspiradores da constituição
da entidade.

§ 11 - A desestatização da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG - e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG - depende de lei complementar e posterior aprovação
em referendo popular, convocado por meio de decreto legislativo.
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Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de

sua publicação."
- Publicada, vai a proposta á Comissão Especial, para parecer, nos

ternos do art. 201 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança

Pública, em atenção ao Requerimento n° 1.70112000, da Comissão de
Direitos Humanos, prestando informações a respeito da investigação
sobre a morte de um preso na cadeia pública de Jequitinhonha.

Do Sr. Maurício Guedes de MelIo. Secretário de Transportes e
Obras Públicas, em atenção ao Requerimento n° 1.72712000, do
Deputado Dimas Rodrigues (construção de barragem no rio Setubal,
em Jenipapo de Minas), encaminhando a resposta fornecida pelo
Presidente da RURALMINAS.

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do
Estado, em atenção ao Requerimento n° 1.75412000, do Deputado
Carlos Pimenta (asfaltamento em via de acesso aos Municípios de
Matias Cardoso, Varzelândia, São João do Paraíso e Francisco
Dumont), encaminhando a resposta fornecida pelo Secretário de
Transportes e Obras Públicas.

Do Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
encaminhando tabelas com o resumo do movimento operacional
desse aeroporto em 2000. (- A Comissão de Transporte.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Mesa passa a receber
proposições.

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°51/2001
Altera o inciso II do art. 168.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso II do art. 168 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 168- ..................................................................
11 - aprovação da população interessada, em plebiscito, com
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manifestação favorável de, no mínimo, metade mais um dos
eleitores votantes.".

Sala das Reuniões, de fevereiro de 2001.
Agostinho Silveira - Sebastião Navarro Vieira- Chico Rafael - Glycon

Terra Pinto - João Paulo - Cabo Morais - Alberto Bejani - Dalmo
Ribeiro Silva - Edson Rezende - Marcelo Gonçalves - Arlen Santiago -
Anderson Adauto - Márcio Kangussu - Márcio Cunha - Luiz Menezes -
Pedro Pinduca - Sargento Rodrigues - Marco Régis - Amilcar Martins -
Maria José Haueisen - Rogério Correia - Paulo Pettersen - Sebastião
Costa - João Leite - Pastor George - Dinis Pinheiro - João Batista de
Oliveira - Gil Pereira.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição que
apresentamos tem por objetivo adequar a redação do ad 168 da
Carta mineira à Lei Federal n°9109, de 1998, que, ao regulamentar o
art. 14 da Constituição da República, notadamente em relação ao
plebiscito, ao referendo e à iniciativa popular, dispõe, em seu art. 10,
que o plebiscito ou referendo, convocado nos termos por ela
estabelecidos, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria
simples.

Pelo art. 168 da Constituição mineira, a alteração de topônimo
depende da aquiescência da maioria absoluta do eleitorado local, e
não, dos votantes, quando se sabe que, por não ser obrigatório o voto
nessa circunstância, nem todos os eleitores participam do processo,
fato esse que tem inviabilizado o "quorum" para a aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.41712001
Declara de utilidade pública a Creche Casulo Amor à Criança, com

sede no Município de Manteria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Casulo Amor à

Criança, com sede no Município de Mantena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2001.
Ermano Batista
Justificação: A Creche Casulo Amor à Criança é uma entidade
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assistencial sem fins lucrativos que presta apoio a crianças e
adolescentes. Nasceu com o espírito caridoso de visionários
sensibilizados com a situação vivida pelas crianças carentes no
Município de Manteria. Seu grandioso trabalho já dura 15 anos, tendo
reconhecimento da população local; por isso foi declarada de utilidade
púbica municipal.

Por ser uma associação de grande conceito na comunidade em que
atua e por cumprir as exigências da Lei n° 12.972, de 2717198,
submeto a presente proposição à apreciação dos nobres pares desta
casa e espero 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.

PROJETO DE LEI N°1.418/2001
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Alpinópolis o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Alpinópolis o imóvel constituído de terreno por área de
3.965m2 (três mil novecentos e sessenta e cinco metros quadrados),
situado na R. Rui Barbosa, nesse município, conforme escritura
pública de doação constante no livro 67, às fls. 121v a 123, no
Cartório do Registro Civil da Comarca de Alpinôpolis.

Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Eduardo Hermeto
Justificação: O imóvel de que trata a proposição foi doado pela

Prefeitura de Alpinópolis ao Estado em 219149, com o objetivo de nele
se construírem dez casas para moradia de praças da Polícia Militar.

Embora esse objetivo estivesse expresso na escritura de doação,
não houve o seu cumprimento pelo Estado, configurando-se assim
uma situação de não-aperfeiçoamento da propriedade sobre imóvel, o
que justifica o procedimento de reversão do bem ao município, para
que este construa a sede da Câmara Municipal, finalidade essa de
grande interesse público e que vai ao encontro do desejo das
autoridades locais.
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Isso posto, contamos com o imprescindível apoio dos pares desta

Casa para que este projeto seja de pronto aprovado.
- 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° 1.95212001, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a COPASA-MO, por haver sido
contemplada com cinco troféus do Prêmio Nacional de Qualidade em
Saneamento - PNQS 2000 -' e com a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES -' pela organização e
escolha dos premiados. (- A Comissão de Administração Pública.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

José Braga e Elaine Matozinhos.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários,
nos termos do § 1 1 do art. 22 do Regimento Interno, para a
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

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

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia
9, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 913/2001
Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:	 -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Dalmo Ribeiro Silva -

Elaine Matozinhos - Geraldo Rezende - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Márcio Kangussu.

Falta de "Quorum"
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O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9h15min, a

lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de
"quorum", e convoca os Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira, dia 12, às 20 horas.	 -
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 3512000

As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Dalmo Ribeiro Silva e Dimas Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Registra-se a presença do Deputado Antônio Carlos
Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro
Lobo, 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 subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar o parecer do relator sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 3512000, do Governador do Estado. Passa-
se à ? Fase da reunião, compreendendo a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação do Plenário. O Presidente informa
que, em reunião anterior, foi concedido prazo regimental ao relator da
matéria objeto desta Comissão, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ato
continuo, passa a palavra ao relator, que solicita a distribuição de
avulsos do seu parecer, o que é determinado pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 38/2000
As onze horas do dia dezoito de maio de dois mil, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Antônio Júlio e
Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antonio Júlio , 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 o
Parecer para o 21 Turno da Proposta de Emenda à Constituição n°
3812000, do Governador do Estado. Passa-se à ia Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições sujeitas à
apreciação de Plenário. Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu
emite o seu parecer sobre a referida proposição, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1 1 turno.
Colocado em votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de maio de 2000.
Mauro Lobo, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Antônio Júlio.

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia quatorze de dezembro de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Agostinho
Silveira, Bené Guedes, Paulo Piau e Rogério Correia (substituindo
este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

jPaulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.

: Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 1.152 com as
Emendas nos 1 e 2 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.292 com a
Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado Bené Guedes); e
1.26912000 com a Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado
Agostinho Silveira); e o parecer que conclui pela inconstitucional idade,
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pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n°
1.28312000 (relator: Deputado Agostinho Silveira). Os Projetos de Lei
n

o
s 1.200, 1.291 e 1.29312000 não foram apreciados, em virtude da

aprovação de requerimentos solicitando que fossem retirados da
pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.167 e 1.28412000 - este

com a Emenda n° 1 (relator Deputado Bené Guedes); 1.274 e
1.28512000 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.275 e 1.28212000 -
este com a Emenda n° 1 (relator Deputado Paulo Piau); e 1.281/2000
(relator Deputado Agostinho Silveira). Nos termos do art. 185 do
Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei
n° 1.28312000 ao Plenário, para inclusão em ordem do dia.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, 8 de março de 2001.
Ermano Batista, Presidente - Geraldo Rezende - Márcio Kangussu -

Agostinho Silveira.	-
ATA DA 6P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia vinte de dezembro de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Ivair Nogueira e
Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ivair Nogueira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Alvaro Antônio, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá
ciência aos parlamentares do recebimento de ofícios da Câmara
Municipal de Araçuaí, solicitando providências para a construção de
uma quadra desportiva na Escola Estadual de Alfredo Graça e
providências para que se tapem os buracos da rodovia que liga os
Municípios de Turmalina e Couto de Magalhães de Minas. Passa-se á
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33 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.26512000, emitido pelo Deputado Ivair Nogueira,
que conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2 e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados os Requerimentos n

os 1.823 e 1.82412000, do Deputado
João Batista de Oliveira E aprovado, também, o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 1.21212000. Passa-se à 33 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Na oportunidade, é aprovado requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, solicitando visita da Comissão à BR-135, no trecho
que liga Belo Horizonte a Montes Claros, para verificar o estado
precário em que se encontra a rodovia e discutir, em audiênica
pública, o que for verificado. 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, 8 de março de 2001.
Ermano Batista, Presidente - Bilac Pinto - Arlen Santiago - Doutor

Viana.
ATA DA 58a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dezesseis horas do dia vinte de dezembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Irani Barbosa, Olinto Godinho e
Rêmolo Aloise, 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
Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a
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votação de pareceres de proposições sujeitas a apreciação do
Plenário. Ato continuo, o Deputada Eduardo Hermeto apresenta
requerimento solicitando inversão da pauta, para que o parecer sobre
o Projeto de Lei n° 1.27112000 seja analisado em 1 1 lugar. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Logo a seguir, o Deputado
Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando a retirada de pauta
dos Projetos de Lei n

o
s 1.014 e 1.016/2000.Colocado em votação, é o

requerimento aprovado. A seguir, são aprovados, cada um por sua
vez, após discussão e votação, os pareceres pela aprovação dos
Projetos de Lei n

o
s 47199, no 1 0 turno, na formado Substitutivo n° 1,

da Comissão de Saúde, e com a Emenda n° 1, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária (relator: Deputado Rogério
Correia); 1.17112000, no 1 1 turno, na forma do substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Mauro Lobo);
1.19812000, no 20 turno, na forma do vencido no 1 1 turno (relator:
Deputado Rêmolo Aloise); 1.27112000, na forma do Substitutivo n° 2,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ficando
prejudicado o Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Márcio Cunha). 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, 8 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Anderson Adauto - Ivair Nogueira - Gil

Pereira - Rogério Correia.
ATA DA 72 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte de fevereiro de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto Bejani e
Ivair Nogueira (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende, 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 finalidade da reunião é discutir e votar proposições da
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Comissão- O Deputado Edson Rezende, com a palavra, apresenta
os seguintes requerimentos: 1 - pedindo sejam solicitadas à Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -
informações sobre o orçamento da FUNED e sua execução nos
exercícios financeiros de 1999 e 2000, a saber a receita estimada e a
despesa fixada em cada um dos exercícios; a liberação das cotas
orçamentárias, se em duodécimos, especificadas mês a mês, com os
respectivos valores; o comportamento das receitas da entidade nos
exercícios de 1999 e 2000, com uma abordagem, no caso de receitas
diretamente arrecadadas - RDA - sobre os critérios utilizados para a
estimativa dessas receitas e sobre eventual superestimativa dessas; a
análise dos pedidos de suplementação, levando-se em consideração
o comportamento das receitas para fins de verificação da
compatibilidade entre os pedidos formulados pelos dirigentes da
entidade à época, as liberações e os valores empenhados; os valores
efetivamente empenhados e os respectivos saldos de créditos;
esclarecimento sobre o tratamento diferenciado" dispensado pela
SEPLAN à FUNED nos exercícios mencionadas; outras informações
que julgar necessárias ou convenientes para serem prestadas aos
membros desta Comissão; 2 - pedindo sejam solicitadas à Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG - Certidões
Simplificadas referentes às empresas Faster Logistícs Ltda., Faster
Road Express Ltda., Faster Transportes Ltda., Laboratório
Neoquímica Comércio e Indústria Ltda., Champion Farmoquimico
Ltda., Núcleo de Pesquisa em Apoio Diagnóstico - NUPAD - e
CLJBAVET Ltda., constando o nome, o endereço, a identificação do
registro, o CGC ou CNPJ, a data do arquivamento do ato constitutivo,
a data do inicio das atividades econômicas, o capital social, os sócios
ou participantes, o prazo de duração, o último arquivamento e as filiais
nesta unidade da Federação ou fora dela das referidas empresas; 3 -
pedindo sejam solicitadas à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - INFRAERO - Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
os seguintes documentos e informações: cópia do extrato da
Declaração de Importação 0110028973-2, datado de 101112001,
relativa à importação realizada pela FUNED; dados sobre a carga, a
saber: a identificação do produto importado, o valor total da
importação, o recolhimento dos impostos devidos, ou, se for o caso, a
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comprovação da isenção; a data da chegada da carga e do
respectivo desembaraço aduaneiro, informando o nome do
despachante aduaneiro, a empresa exportadora e a empresa
responsável pelo transporte aéreo, especificando o tipo de vão, ou
seja, se vão charter se comercial; o período e o valor da
armazenagem da carga; cópia do AWB do respectivo transporte,
expedido pela VARIG; informações completas sobre as demais
operações de importação realizadas pela FUNED nos meses de
janeiro e fevereiro de 2001; 4 - sejam solicitadas à FUNED
informações sobre o produto Bactivec H-14, a saber o quantitativo do
biolarvicida já distribuído aos municípios; a relação dos municípios
que receberam o produto; o quantitativo do larvicida ainda em estoque
na Fundação; o quantitativo referente à reposição do produto â conta
e ónus do LABIOFAM SÃ., indicando-se a data de chegada do
produto, a companhia aérea responsável pelo transporte, o número e
a data da AWB, com as respectivas cópias dos documentos de
reposição, transporte e estocagem no almoxarifado da fundação; os
resultados dos estudos sobre a utilização do Bactivec;
esclarecimentos sobre o larvicida Metoprene, a saber os municípios
envolvidos no combate ao «Aedes aegyptis", a quantidade em estoque
e a quantidade utilizada do produto; 5 - pedindo sejam solicitadas à
Agência Nacional de Vigilância Sanitária informações sobre o produto
Bactivec H-14, de procedência cubana, registrado pelo Ministério da
Saúde com o n° 3206033, por Cubavet Ltda., publicada no 'Diário
Oficial da União" no dia 19110195, na pág. 16.567, a saber a data de
validade do registro; o nome completo da empresa e o endereço; o
nome técnico e o nome comercial do produto; a classe do produto; o
local de fabricação; a descrição da preparação; a possível
representação comercial do produto no Brasil, a unidade federada de
instalação e o nome do representante; as possíveis restrições à
importação do produto, baseadas em parecer técnico; os Estados que
utilizam ou utilizaram o produto; solicitam-se, ainda, informações
sobre a existência de outro larvicida biológico ou similar registrado no
Pais, com as mesmas informações apresentadas para o pedido
anterior, e, se possível, a indicação de estudos técnicos que
comprovem as vantagens da utilização de outro biolarvicida, em
relação ao Bactivec; 6 - pedindo sejam reiteradas as informações
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solicitadas em 2911112000 à Secretaria da Receita Federal -
Coordenação Geral do Sistema Aduaneiro - Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, os seguintes documentos e informações: cópia do
extrato das declarações de importação relativas a produtos
importados pela FUNED nos meses de novembro e dezembro de
1999; os dados sobre as cargas, a saber: o valor total das
importações, o recolhimento dos impostos devidos, ou, se for o caso,
a comprovação da isenção; as datas de chegada das cargas e dos
respectivos desembaraços aduaneiros, informando o despachante
aduaneiro, a empresa exportadora e a empresa responsável pelo
transporte aéreo; cópias do AWB dos respectivos transportes; 7 -
pedindo seja reiterada a solicitação à Secretaria de Estado da Saúde
dos seguintes documentos, ainda não encaminhados: cópia do Termo
Aditivo ao Convênio n° 26, datado de 1218199, firmado com a FUNED;
a prestação de contas do Convênio n° 26199, relativa à utilização dos
recursos repassados àquela Fundação, ou, inexistindo essa, a
descrição das medidas ou providências adotadas pela Secretaria; 8 -
pedindo seja solicitada à Procuradoria Geral do Estado cópia do
parecer emitido sobre o Contrato de Serviço, Promoção e
Representação n° 46199, firmado entre a FUNED e o laboratório
cubano LAFIOFAM S.A., emitido a partir de solicitação do
Superintendente da referida Fundação; 9 - pedindo sejam convidados
para comparecer a esta Comissão os auditores da Superintendência
Central de Auditoria Operacional - SCAO - da Secretaria de Estado da
Fazenda, responsáveis pela realização da Auditoria n° 200.060.00, na
FUNED; o ex-Superintendente da FHEMIG, Sr. João Batista Magro; o
atual Superintendente da FHEMIG, Sr. Fausto Ferrer Fróes; o atual
Coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde, Sr.
Francisco Leopoldo Lemos; 10 - pedindo sejam solicitadas à
Secretaria de Estado da Fazenda, para pronunciamento das
Superintendências Centrais, especificamente, a Superintendência
Central de Administração Financeira - SCAF - e a Superintendência
Central de Contadoria Geral - SCCG -, observadas as competências
de cada uma quanto aos assuntos que se seguem: os recursos
diretamente arrecadados pela FUNED e pelo caixa único, saldo em
31112198; a contabilização do saldo em 31112198; os valores retidos e
não repassados à entidade em 1999, as razões da retenção; a
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posição dos repasses em 1999, por período e valor; os valores a
liberar em 31112199; os recursos de convênios de pesquisa, saldo em
31112198; a contabilização do saldo em 31112198; os valores retidos e
não repassados à entidade em 1999, as razões da retenção; a
posição dos repasses em 1999, por período e valor; os valores a
liberar em 31112199; recursos do Tesouro: a posição dos repasses em
1999, por grupo de despesa, período e valor; os valores a liberar em
31112199; antecipação de recursos à FUNED pelo Tesouro Estadual,
provavelmente, R$ 2.000.000,00, no ano de 1999, a finalidade da
antecipação; o valor total antecipado; a forma de antecipação; a
contabilização do valor antecipado; a forma de compensação ou
pagamento do valor antecipado; a autorização e a nota técnica que
respaldaram a operação; a parcela do adiantamento compensada ou
honrada pela FUNED; a parcela do adiantamento revertida em
investimento em fábricas da FUNED; análise do fluxo de caixa da
FUNED, levando-se em consideração o seu planejamento e a
efetivação de suas atividades; esclarecimentos sobre a movimentação
entre as contas bancárias da FUNEO, quanto à competência do
Diretor Administrativo Financeiro, para autorizar regularização de
débitos e créditos, especificamente nas contas bancárias, a saber:
conta n° 00000001064, agência 1615-2 e conta n° 31027.001-4,
agência 643-2, ambas do Banco do Brasil, conforme a documentação
encaminhada em anexo; esclarecimentos sobre a possibilidade da
realização de pagamentos mediante DOC eletrônico e o efetivo
controle desses pagamentos por meio do SIAFI; análise do extrato,
encaminhado em anexo, da conta n° 67.003-0, agência 643-2, do
Banco do Brasil; regularidade do procedimento adotado pela FUNED
com relação a único empenho para despesas de aquisição de material
de consumo e frete, tendo em vista que a fatura de importação
discriminava separadamente os valores de frete e material, conforme
documentos em anexo; regularidade do procedimento adotado pela
FUNED com relação aos pagamentos de salário de seus servidores
em conta-salário e conta-lixo, conforme documentos em anexo.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Alberto Bejani apresenta requerimento no
qual solicita sejam ouvidos por esta Comissão os Srs. Rogério Ghedin
Servidei, Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora, e Geraldo
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Henrique Aves, Presidente da Associação de Defesa da Criança e
do Adolescente daquela cidade. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Adelmo Carneiro Leão sugere
que, devido à demora no envio de outras informações já pedidas, seja
estipulado o prazo de 15 dias para o cumprimento dessas solicitações.
A sugestão é acatada pela Presidência da Comissão. O Deputado
Alberto Bejani entrega documentos referentes ao Município de Juiz de
Fora. O Presidente os recebe e determina que a documentação seja
anexada aos autos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária 1 determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2001.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcelo Gonçalves - Rêmolo Aloise -

Edson Rezende - Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.410/2001
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe modifica a estrutura administrativa da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no diário oficial em 71312001, a proposição foi distribuída à
Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 195, c/c O art. 79, VIII,
"a", do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
O projeto em exame, como a própria ementa aponta, visa a

promover modificações na estrutura administrativa da Assembléia.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a proposição não apresenta, no
que se refere aos aspectos constitucionais da competência e da
iniciativa, problemas que possam macular a sua eficácia, uma vez
transformado em norma jurídica.

Ao Estado membro, no exercício de sua autonomia assegurada na
Constituição da República, compete organizar seus serviços
administrativos da forma que melhor lhe convier, obedecidos os
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parâmetros definidos na Lei Maior. Ao Poder Legislativo mineiro
compete privativamente dispor sobre sua 'organização,
funcionamento e policia", bem como sobre "criação, transformação ou
extinção de cargo, emprego e função de seus serviços e de sua
administração indireta", conforme determina o art. 62, incisos III e IV,
da Constituição estadual. Cabe privativamente à Mesa da Assembléia
iniciar o processo legislativo, conforme comando expresso no art. 66,
1, "d", da Carta mineira. Não há, portanto, no que se refere aos
aspectos constitucionais preliminares impedimento capaz de
inviabilizar a tramitação da proposição.

No seu mérito, o projeto visa a promover a adequação da estrutura
da Assembléia às tarefas e aos desafios que marcam a moderna
administração pública-

Acompanhar, com a necessária agilidade, e resolver, de forma
eficaz, os desafios dos tempos modernos é um imperativo que se
apresenta para os órgãos e as entidades da administração pública,
que cada vez mais extraem sua legitimidade do reconhecimento
popular no que se refere à transparência e à eficiência. Essa tem sido
sempre uma diretriz que, em sucessivas Mesas da Assembléia, tem
orientado o funcionamento da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Casa que se destaca no contexto nacional pelo respeito
aos princípios fundamentais do Estado de direito e também pela
observância dos princípios que orientam a administração pública,
expressamente listados no art. 37 da Constituição Federal -
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência.

Merecem destaque, no projeto em exame, a transformação na forma
de provimento do cargo de Diretor-Geral e a transformação do cargo
de Assessor Executivo de Planejamento e Controle no cargo de
Secretário-Geral da Mesa.

No que se refere ao primeiro ponto, pode-se afirmar que, dados os
requisitos previstos para o ocupante do cargo, o objetivo a ser atingido
é, principalmente, a busca da eficiência. Assim, fica afastada, nos
termos do art. 20 do projeto, qualquer possibilidade de indicação de
pessoas que não apresentem a necessária qualificação e que,
sobretudo, não tenham efetivamente exercido, pelo período de oito
anos, atividades de natureza exclusivamente técnica ou profissional
que as habilitem para o cargo.
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A recriação da Secretaria-Geral da Meia, ao lado da reativação

da Diretoria-Geral Adjunta, representa, conforme a própria justificação
que acompanha o projeto de resolução, o reconhecimento da
necessidade da adoção da "estrutura já existente" no âmbito da
Secretaria da Assembléia. O cargo de Secretário-Geral da Mesa
permanece, no que se refere à natureza e à forma de provimento,
como de provimento em comissão e recrutamento limitado. Trata-se,
aqui, de uma atividade que apresenta, cdmo requisito, não apenas o
conhecimento acadêmico, mas, sobretudo, uma profunda vivência dos
aspectos subjacentes ao processo legislativo, somente obtida no
decorrer do tempo, fato esse que justifica a forma de recrutamento e
os requisitos indispensáveis para o exercício do cargo.

Outros aspectos da proposição, como atransformação de unidades
administrativas, a serem regulamentados no momento oportuno,
completam o quadro de modernização qUe se pretende introduzir na
estrutura da Secretaria da Assembléia.

Para aprimorar a proposição original, apresentamos, ao final deste
parecer duas emendas, que visam apenas à adequação de aspectos
da redação original, para que não pairem dúvidas quando da sua
interpretação e aplicação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução n.° 1.41012001, com as seguintes Emendas n°s 1 e 2.
EMENDA N° 1

Suprima-se o § 2 0 do art. 12, passando o § 3 a § 21 , e dê-se ao § 11
a seguinte redação;

"Art. 12- ................................................
§ 1 0 - O provimento e a exoneração do cargo de que trata este artigo

é de competência da Mesa, por indicação do Presidente da
Assembléia Legislativa, e de investidura privativa de servidor da área
administrativa de sua Secretaria não ocupante de cargo em comissão
de recrutamento amplo que conte mais de quatro anos de efetivo
exercício na Secretaria da Assembléia Legislativa e que tenha
concluído curso superior de escolaridade.".

EMENDA N° 2
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13-O disposto nos arts. 40 e 50 da Resolução n.° 5.157, de 13
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de julho de 1995, aplica-se também ao servidor ocupante de cargo
efetivo ou pertencente ao grupo de execução em efetivo exercício de
cargo de provimento em comissão e recrutamento amplo na
Assembléia Legislativa, nas condições e nos limites estabelecidos em
regulamento.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Mauri Torres, relator - Alberto Pinto

Coelho - ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

• - O Sr. Presidente despachou, em 81312001, as seguintes
comunicações:

Do Deputado José Braga, notificando o falecimento do Sr. José
Mendes Botelho, ocorrido em 61312001, em São Paulo. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento da Sra.
Maria de Jesus de Meio, ocorrido em 21312001, em Contagem. (-
Ciente. Oficie-se.)

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou, em 91312001, a seguinte

comunicação:
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Eunice

Azevedo Andrade, ocorrido em 81312001, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 134a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 71312001
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura E 
13 Parte: Ata - 2a Parte

(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.27112000; questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; discuMos dos Deputados Rêmolo
Aloise, Hely Tarqüinio e Adeimo Cameiro ! Leão - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - l'vo José - Olinto Godinho -

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alencar
da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Critiano Canêdo - Dilzon Meio
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Angelo -
Edson Rezende - Elbe Brandão - Ermario Batista - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - Gil Pereira - Hely Tarqõinio - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemii Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangüssu - Marco Régis - Maria
José Haueisen - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmoio Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 9h15min, a

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

1 a Parte
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Ata

- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-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 21 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

1.27112000, do Governador do Estado, que propõe a revogação da Lei
n° 11.085, de 3014193, extinguindo o Fundo SOMMA. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito a suspensão

da reunião para entendimentos sobre a matéria em discussão.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai suspender a
reunião por 5 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre
a apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

para discutir o Projeto de Lei n° 1.27112000, o Deputado Rêmolo
Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ao reiniciar os trabalhos desta Casa, não poderia deixar
de vir a esta tribuna para fazer alguns esclarecimentos. Peço aos
nobres colegas que entendam o inicio das minhas palavras.
Cumprimento a Mesa e o Sr. Presidente, pela-maneira como a vem
conduzindo. Esta Mesa, com a Presidência do Deputado Antônio
Júlio, terá a máxima honradez na defesa dos direitos desta Casa.
Num primeiro momento, entendo que, quando esta Casa procura ser
coerente com o Poder Executivo, o faz de maneira clara e
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transparente.
O assunto que me traz a esta tribunã é que, em novembro, o

Governo mandou para esta Casa um prõjeto de lei de extinção do
Fundo SOMMA. Paralelamente, em abril do ano passado, criamos
uma CPI para analisar os convênios realizados entre o BDMG e os
municípios contratados- Após intenso trablho dessa CPI, concluíram
que deveria ser extinta. Ontem, por meio de entendimento com o
Colégio de Lideres, concluiu-se que a CPi deveria continuar por mais
dois meses. Acho que agiram de maneira éoerente e correta.

Durante estes 11 anos em que estive nesta Casa, pela primeira vez
na história deste parlamento, num biênio anterior, houve mais de nove
CPIs. Esta Casa procurou trabalhar para esclarecer à opinião pública
o que foi denunciado. Na CPI de que pàrticipamos, eu e os outros
Deputados, também necessitávamos esclarecer como esses contratos
foram realizados. Temos absoluta certeza de que essa prorrogação
nos dará condição de, em 60 dias, concluir o relatório final e mostrar o
que nos foi cobrado.

Gostaria também de dizer que a extinçã6 do Fundo SOMMA já teve
dois pareceres: um da Comissão de Justiça, cujo relator é o nobre
Deputado Paulo Piau. Esclarece perfeitamente que, através da Lei de
Responsabilidade Fiscal, já não ê possível continuar como era e
apresenta um substitutivo que, com muita clareza, dá a esta Casa
uma direção dos R$100.000.000,00 que se propõe transferir para o
BDMG A partir da aprovação, passa a se r o gestor direto das ações
do Fundo SOMMA, que, em 90%, trata do Saneamento dos municípios
do Estado.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária propôs um
substitutivo que deixa clara, em mais de 90%, a proposta elaborada
pelo substitutivo da Comissão de Justiça. E bom que os Deputados
saibam que foram realizados quase 350 convênios por meio do Fundo
SOMMA, com 140 cidades.

Dos 135 municípios, vou citar alguns que considero de fundamental
importância. Para V. Exas., terem uma; idéia, Ipatinga firmou 15
convênios com o Fundo SOMMA. Isso dá um valor aproximado de
R$30.000.000,00. E os objetos desses convênios são variados. Por
exemplo, levantamento aerofotogramtrico, Ipatinga gastou
R$1.000000,00; com pavimentação e drenagem, R$2.000.000,00.

Z1
Z5 i
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Um fato novo que os Deputados precisam saber é que o Fundo
SOMMA financiou a construção de 300 casas populares em Ipatinga.
Pela extensão desse projeto, Ipatinga soube administrar com a
competente pessoa do Deputado Chico Ferramenta, do PT.
Pavimentação e drenagem: construção de mais 300 casas pelo Fundo
SOMMA, perfazendo um total de 600 casas. Utilização do ribeirão
Ipanema, levantamento aerofotogramétrico novamente. Ipatinga
gastou R$1.200.000,00 tirando fotografias para fazer um levantamento
de toda a cidade e R$300.000,00 para informatizar o município. E por
ai vai. Várias outras obras foram executadas não só em Ipatinga, mas
em Juiz de Fora, em Betim, etc.

Este Deputado vem hoje a esta tribuna para ser claro e dizer que
não há como não transferir o dinheiro do Fundo para o BDMG. Mas
acho que devemos ter uma grande preocupação com a transferência,
a fim de estabelecermos o objeto de que o BDMG vai ser o gestor.

Acho de fundamental importância que esta Casa, ao votar a extinção
do Projeto SOMMA, tenha o cuidado para que o carimbo do objeto
não seja desviado, porque o programa é muito extenso. Como
Deputado e como Presidente da CPI, entendo que 90% de todos os
convênios têm irregularidades, não existe quem se responsabilize pela
fiscalização do convênio assinado. A CPI teve uma grande dificuldade
porque não encontrou um responsável para a fiscalização desses
convênios.

O BDMG entendeu que com o acordo feito com o BIRD não cabia a
ele a fiscalização desse projeto. Foi muito difícil chegar a uma
conclusão do uso desse dinheiro.

E, uma vez que a Assembléia está votando a extinção do Fundo
SOMMA, este é o momento oportuno para que, por meio de
substitutivos e de emendas, possamos direcionar esses
R$100.000.000,00 - quantia, aliás, que não é mais essa; eram
R$1 00.000.000,00 em dezembro, mas já estamos em março. Entendo
que aquilo que foi ressarcido das prestações efetuadas desde 1995
pode estar em um valor muito maior do que este agora apresentado.

Por essas razões e por ser o Presidente da Comissão do SOMMA,
que foi discutida recentemente, foi que me vi na obrigação de aqui
estar presente, somando aos Deputados, para que possamos fazer
um profundo trabalho e entregar ao Governo um projeto aprovado
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que, de fato, possa dar prosseguimento ao que é mais importante,
que é o saneamento dos nossos municípios.

Gostaria também de fazer um alerta ao Líder do Governo, meu
querido amigo Deputado Antônio Andrade. Lembro-me muito bem,
Deputado, de que fui convidado pelo nosso Vice-Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, para assumir a Vice-Liderança do
Governo nos inícios dos nossos trabalhos ! E esta Casa nunca se deu
tanto ao Governo como fez naquele primeiro ano de trabalho. No
somatório do que aqui foi feito naquele ano, o Governo Itamar Franco
teve em mãos mais de três orçamentos mensais dados por esta Casa,
e entendo muito bem que havia um compromisso do Deputado
Anderson Adauto, ex-Presidente, do Deputado Alberto Pinto Coelho e
deste Deputado, de que, pelo menos,1 seríamos respeitados em
nossas bases políticas em apoio ao Governo. Vejo aqui, Deputado
Antônio Andrade, sua boa-vontade em judar o Estado, mas não
podemos esquecer que, como tenho lido nos jornais, o Governo
pretende liberar emendas orçamentárias que praticamos no
orçamento do ano que findou. E gostaria que isso fosse verdade,
porque nós - eu, Alberto e Anderson - ficamos em uma situação de
dificuldade, uma vez que nos comprometemos com nossos colegas de
que nossas bases eleitorais seriam redp eitadas. E, para dar um
exemplo, Deputado Antônio Andrade, este Deputado, Vice-Líder de
Governo - com todo o respeito ao meu partido, o PFL, que estava na
Oposição-, nem sequer foi ouvido quando da nomeação da Secretária
de Educação de minha terra, onde há uma delegacia de ensino.
Então, pergunto qual é a representação que temos aqui ou que
precisamos ter, para responder ao eleitor, quando nos pergunta:
"Afinal de contas, Deputado Rêmolo Aloise, o que V. Exa. está
fazendo ou pretende fazer naquela Casa e o que esperamos de sua
representação nos municípios em que V. Exa. foi majoritário?

Caro Deputado Antônio Andrade, sua missão é árdua, mas já o
conhecemos há alguns anos: V. Exa. é muito competente; é como
aquele que consegue o equilíbrio quando tudo está desequilibrado.
Desejo que, na missão que lhe foi dada, possamos caminhar juntos,
você com seus Vice-Lideres, com o Deputado João Pinto Ribeiro, um
Deputado de muitos mandatos, e com os outros que estão a seu lado,
fortalecendo nossas ações, fazendo uma parceria saudável e
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discutindo democraticamente, mas sem nunca agacharmos nem
nos ajoelharmos diante da posição de nosso Poder. Acho que temos
um resgate a fazer e entendo que sua pessoa, como Líder do
Governo nesta Casa o fará de maneira clara e transparente, para que
possamos ter uma realidade concreta e para que as esperanças que
estão sendo plantadas possam germinar fundadas num critério de
igualdade e de respeito a nós, que aqui estamos representando o
povo de Minas Gerais.

O Deputado João Paulo (em aparte)* - Nobre Deputado Rémolo
Aloise, V. Exa. traz ao debate, nesta manhã, dois temas correlatos.
Um, que é a extinção do Fundo SOMMA, e outro, que é precisamente
a CPI do Fundo SOMMA.

Nesse aspecto, na condição de relator do Fundo SOMMA, gostaria
de apartearV. Exa. Durante a minha vida pública, jamais vi um festival
de denúncias tão grande. Estou perplexo com a situação. V. Exa. já
dissera que cerca de 90% dos contratos e dos convênios ou dos
recursos do Fundo SOMMA estão a espelhar irregularidades.

Gostaria de dizer que não é do meu perfil esse denuncismo. A Casa
já me conhece bem, não sou de sair por aí com o dedo em riste,
apontando defeitos, erros e tropeços em quem quer que seja. Isso não
condiz com a minha personalidade e com o meu perfil; contudo não
posso me furtar ao dever que esta Casa colocou sobre os meus
ombros de fazer esse relatório. Gostaria de dizer a V. Exa. e aos
demais pares que vou cumprir essa missão adequadamente. Quero
colocar no papel tudo aquilo que - ainda que não seja comprovado -
seja dito. Homens públicos vêm a CPI e dizem categoricamente que
há irregularidades, e temos fatos acima de questionamentos e de
meras denúncias que nos podem servir de indícios. A CPI deve
concluir o seu trabalho. Mais do que antes me empenharei nesse
sentido, porque a CPI foi colocada na berlinda, e houve a decisão,
ainda que provisória, de extinguir os seus trabalhos. Mas, ontem, na
reunião do Colegiado de Lideres, ela foi resgatada. Tenho a certeza
que contarei com o apoio de todos para terminarmos esse trabalho e
dar à sociedade o resultado daquilo que foi definitivamente apurado,
remetendo cópia às autoridades, ao Ministério Público e ao BDMG.

Deputado Rêmolo Aloise, essas verbas que entraram para as
Prefeituras nas malhas desses convênios com o BDMG, foram â
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margem do orçamento, como deveria ser. Por não se tratar de
verbas orçamentadas, ficaram sem vigilância, e as Câmaras
Municipais sem instrumentos para isso) não puderam fazer essa
fiscalização de maneira adequada. O BDMG também não tinha
estrutura para isso, uma vez que esses recursos são devolvidos ao
Banco. Como são recursos repostos pelo município, ficou uma verba
perdida, sem fiscalização adequada. Cabe-nos apurar tudo isso e
oferecer resposta á sociedade. Agradeço b aparte, Deputado Rêmolo
Aloise.

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)* - Deputado, quero
agradecer as suas palavras de elogio a minha pessoa e reconhecer a
sua preocupação em relação aos atos do Governo.

O Governador deixou bem claro o grande respeito que tem pelo
parlamento. Atuou 16 anos como Senador e sabe a importância que
tem, no regime democrático, o fortalecimento do parlamento seja
municipal, estadual ou federal.

Acho que esta Casa cresceu muito nos dois últimos anos. Tivemos
talvez um excesso de CPls em curso, e esta Casa começou a
desempenhar também o seu papel de fisclizar os atos do Executivo,
além de legislar. Seis CPIs funcionando ao mesmo tempo geram o
que aconteceu com a CPI do SOMMA, p9rque às vezes o Deputado
precisava estar em mais de uma reunião ao mesmo tempo além de ter
de cumprir as obrigações do Plenário e de outras comissões, sem
poder dar a assistência necessária para que a CPI do Fundo SOMMA
se encerrasse no prazo que a Presidência pessa CPI desejava.

V. Exa. era Vice-Líder de Governo, juntamente com o Deputado
Alberto Pinto Coelho, que teve um grande papel nesta Casa e que deu
uma grande contribuição ao Executivo também em termos financeiros.
E o Governo reconhece isso. Hoje, espelhados naquele trabalho feito
por V. Exa. e o Deputado Alberto Pinto Coelho de uma aproximação
cada vez maior, do parlamento não só com o Governador, mas,
também, com todo o seu secretariado, procuramos retomar esse
espirito, para tentar, com a colaboração do próprio ex-Líder de
Governo, hoje Vice-presidente da Assembléia, esse encontro dos
Deputados com o secretariado, para evitar que ações isoladas
continuem a acontecer, como V. Exa. acaba: de anunciar.

Como Deputado, sei o quanto é preciosa para nós a nossa base. Se
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querem ferir um Deputado, é só mexer com a sua base,
principalmente a sua cidade natal. E impeÊdoável que ele seja
atropelado em sua cidade. Deputado algum perdoa quando alguém o
atropela em sua base.

Queremos fazer esse trabalho através de reuniões com o
secretariado. Muitos secretários são bem-intencionados e têm
procurado desenvolver todo o trabalho técnico do Governo, mas, às
vezes, um pouco distanciados das ações políticas dos Deputados e,
até mesmo, do próprio Governo. E para esse trabalho que pedimos a
compreensão e a colaboração de todos os Deputados desta Casa, a
fim de que cheguemos a bom termo até o final desta legislatura.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Agradeço o aparte do relator da CPI
do Fundo SOMMA, Deputado João Paulo, e também o do Deputado
Antônio Andrade, e, nobre líder do Governo. Entenda perfeitamente
suas posições. Mas acho que é meu dever nesta Casa não deixar que
as coisas aconteçam como no passado. Conheço a posição curricular
do nobre Governador Itamar Franco: Prefeito, Senador, Presidente da
República, Governador de Estado. Está superpreparado, tanto é
verdade que está deixando o Governo, segundo notas dos jornais, em
abril do próximo ano.

Tudo que você disse é a pura realidade, mas não podemos nos
esquecer de que há o compromisso assumido por ocasião da votação
do orçamento, que são as emendas colocadas pelos parlamentares. O
que é tratado e cumprido não é caro. O que este Deputado vai
defender nesta tribuna são compromissos políticos assumidos,
porque, se não forem cumpridos, entenderei que faz parte do
processo democrático. Ninguém é obrigado a cumprir, mas, uma vez
combinado, o mínimo que se pode fazer, se não for cumprir, é avisar
que não dá para cumprir. Isso faz parte da democracia. Estou aqui há
11 anos e já passei por toda essa trajetória.

Iniciando-se os trabalhos, desejo sorte a você, Líder do Governo, e à
Mesa da Assembléia, que hoje está muito bem representada, não
desfazendo das que aqui passaram. Esta Casa precisa ter uma
posição firme e coerente de apoio ao Estado, ao Executivo e a todos,
sim.

Mas também que ela possa ser, no mínimo, respeitada no princípio
básico da sua representação popular, porque, até agora, este
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Deputado não vê com bons olhos o respeito que esta Casa teve
dos Poderes e dos secretariados. Vou lhe dizer e peço que você tome
uma providência: os Secretários de Estado começaram a fazer
campanha política para Deputado Estadual e Federal. Um deles está
desrespeitando as minhas bases eleitorais. Isso. não pode acontecer.
Ele tem que ter o mínimo respeito e não usar o dinheiro público para
assinar convênios como ele assinou em Uma das cidades em que fui
majoritário, sendo que nem sequer me comunicou. Não se admite que
isso aconteça. Nobre Deputado Antônio Andrade, as minhas palavras
não são de ofensa, elas respeitam a verdade do que estou dizendo.

Entregarei a V. Exa. um convênio de R$100.000,00 assinado pela
Secretaria de Obras para consertar uns buracos de 6km de terra em
uma cidade que esse Secretário que ehtrar para ser o Deputado
indicado pelo Prefeito nas eleições que vêm. Isso é desrespeito, e não
podemos admiti-lo. Ser candidato é um direito de todos, e a melhor
oportunidade é essa. Eleições existem de dois em dois anos, mas
quando falta o respeito falta tudo. Se não formos respeitados, teremos
que tomar uma outra conduta. Cabe a cada um decidir. Agradeço aos
Deputados por terem me dado espaço r$ara usar esta tribuna. Sou
parceiro, sim, sempre fui. Espero que está Casa comece bem e que
possamos representar, de fato, aquilo quê temos e que foi outorgado
pelo povo mineiro. Obrigado, Sr. Presidente, por ter me concedido
mais alguns segundos.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pirjito Coelho) - Para discutir,
com a palavra o Deputado Márcio Kangussu. Na sua ausência, com a
palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, para discutir. Na sua
ausência, com a palavra, o Deputado HelyTarqüinio, para discutir.

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
resolvemos usar a palavra exatamente para fazer também uma
análise e dar a posição do PSDB com relação ao projeto SOMMA. A
CPI do Fundo SOMMA foi instituída pela base governista desta Casa
exatamente Junto com outras CPIs no intuito de fiscalizar, a
"posteriori", os atos do Governo Eduardo Azeredo. A Oposição, no
meu entender, em todas as épocas, em todos os mandatos, é
Governo também. Ela faz parte simetricamente do Governo e aos
atendimentos normais do Governo. A Oposição exerce um papel
fiscalizador com mais atenção; em papel de sentinela.
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Explodiram, mais ou menos, sete CPIs, logo que o Governador

Itamar Franco tomou posse, com esse espírito de buscar o confronto
com o Palácio do Planalto, com seu projeto político, que está em
andamento hoje, muito mais que antes, como disse aqui o Deputado
Rêmolo Aloise. Ele já está anunciando que será candidato a
Presidente da República e que vai deixar o Governo em abril. Tudo o
que aconteceu nesta Casa em relação à CPI faz parte de um projeto
político do Governador. O Governador não estava tão preocupado
assim em fiscalizar o Fundo SOMMA. Isso faz parte de um projeto
contra o PSDB em Minas, com repercussão no Planalto. Então,
discutindo esse projeto do SOMMA, acho um contra-senso encerrar a
CPI rapidamente como foi proposto. Queria até homenagear o Colégio
de Lideres, que, fazendo uma avaliação, optou por prorrogar a CPI do
Fundo SOMMA para que possamos conhecer toda a sua realidade,
para quem foi emprestado dinheiro, etc. Foi dito aqui que existem
muitas irregularidades. Nós, da Oposição, queremos exercer um papel
fiscalizador consistente, vamos votar contra o encerramento do Fundo
SOMMA agora, passando-o para o BDMG. Dizem que uma coisa não
tem nada a ver com a outra. Isso é primário. Em primeiro lugar, temos
de conhecer o Fundo, pois grande parte do dinheiro foi emprestado
por órgãos internacionais, BID, BIRD, a outra parte foi contrapartida
do Estado. Como vamos encerrar isso rapidamente ou dizer que
podemos encerrá-lo e continuar a CPI? Isso é incoerência. Nós, do
PSDB, queremos marcar posição: votaremos contra o encerramento
do Fundo SOMMA. Julgamos que temos a obrigação de conhecer
todos os detalhes dos empréstimos, de todos os convênios, de
investimento, principalmente para o saneamento básico, finalidade
desse Fundo, nas diversas cidades do interior. Ele é muito importante,
mesmo porque saneamento básico é medicina preventiva, vai ao
encontro do cuidado com a vida. Não é por um toque de mágica que o
Governo chega a esta Casa e acha que, no sistema presidencialista,
este parlamento vai continuar submisso ao Executivo.

Gostaria, então, de alertar aos nobres pares que política deve ser
entendida, no caso do Governo, como uma independência harmônica
dos Poderes, convergindo, melhorando, administrando as nossas
carências por meio de projetos que vão ao encontro de nossas
necessidades. Não é por ai. 0 Governo manda o projeto aos seus
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Líderes solicitando-lhes que façam um trabalho para que se
encerre o SOMMA imediatamente. Fica, aqui, marcada a posição do
PSDB. Mas tomei a liberdade de vir dizer que vamos votar contra e
obstruir até que seja feito o relatório final da CPI do Fundo SOMMA,
para depois encerrá-la, destinando o dinheiro para quem de direito.

Concedo aparte ao Deputado Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumaira (em aparte)* - Deputado Hely Tarqüinio,

estou acompanhando atentamente o seu pronunciamento e vejo que
V. Exa. está espelhando o que pensa. Não é somente um pensamento
do PSDB desta Casa. Acho que esse deveria ser o pensamento de
todos os parlamentares, porque trata-se de um enorme volume de
recursos aplicados no nosso Estado, num contrato internacional com o
Banco Mundial, e, evidentemente, esse Banco vai avaliar se esses
recursos provenientes do convênio foram bem aplicados. Até mesmo
a contrapartida, que é cobrada dentro daquilo que foi acertado
previamente.

Aproveito a oportunidade para lembrar-lhe que tivemos aqui, num
passado muito recente, um empréstimo volumoso, num projeto
chamado ( .... ), voltado para cidades intermediárias, que liberou verba
para sete cidades-pólos em Minas Gerais, destinada ao
desenvolvimento de infra-estrutura e saneamento básico. Teáfllo
Otôni, que é a minha cidade, foi uma delas. Os recursos foram para lá,
como para Governador Valadares, Patos de Minas, que realizou
muitas e muitas obras com esses recursos, e, no entanto, a
destinação das obras causa espanto a cada um de nós, que as

z	conhece de perto. Na minha região temos, por exemplo, a construçãoo	de pequenas indústrias, em galpões, para aproveitamento de mão-de-
Ml
	obra e de matéria-prima da região, com a finalidade de desenvolver,

quase que familiarmente, uma economia informal.
Contudo, hoje esses galpões são transformados em patrimônio

particular, de pessoas que se apossaram deles, embora tenham sidos
construídos com recursos do Banco Mundial.

Acredito, quando se diz que vão arquivar o Projeto SOMMA,
transferindo os recursos para o BDMG, que isso é igual a queima de
arquivo. Considero ser uma colocação perigosa. Temos muitos
recursos cuja aplicação precisa ser explicada. Por isso, entendo que o
Governador Itamar Franco, que tem dito a todo momento que o seu
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Governo não aceita corrupção e onde houver uma denúncia ele
buscará a verdade e punirá os culpados, poderá dar uma primeira
demonstração disso nessa questão do Projeto SOMMA, contribuindo
com o nosso Estado para o bom nome da administração pública e
para que não haja desvio de recursos.

Quero aproveitar o ensejo e pedir aos Deputados, que são base de
Governo, que nos ajudem a fiscalizar e combater a corrupção no
Estado. Todos os dias temos notícias de novas corrupções em órgãos
do Estado, com aplicação de recursos indevidamente.

Em Teófilo Otôni temos algumas obras que precisam ser
fiscalizadas, porque o Governo está fazendo política em nossa região,
liberando recursos para obras superfaturadas. Basta ir lá que
constatarão o que estou dizendo.

Agradeço a atenção de V. Exa e volto a dizer: o assunto que V.
Exa. está despertando não deve ficar apenas para os Deputados do
PSDB, que são da Oposição, e para os Deputados da base
governista, que realmente querem contribuir com o Governo Estadual.
Deve haver, de vez, transparência na aplicação desses recursos.
Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqamnio - Agradeço a intervenção do ilustre
Deputado Kemil Kumaira. Reiterando suas palavras, gostaria de dizer
que o momento é político. Chamo a atenção dos telespectadores para
o "marketing" do Governador Itamar Franco, principalmente agora,
quando ele volta às hostes do PMDB. Na minha visão, isso é um
complicador. Dizem que o partido está unido, mas não me parece que
é assim. Não vim aqui para falar sobre o PMDB, mas para dizer que o
momento é oportuno, político, e há sinais claros, para nós que já
estamos nesta Casa há três mandatos, de que existe pressa do
Governador para que se encerre o SOMMA. Ele será para
atendimento político.

Nós, como disse o Deputado Kemil Kumaira, temos a obrigação de
tornar este parlamento transparente e não submisso a qualquer
Governador. Temos de juntos governar. Minoria, Maioria, pois temos
compromisso com o povo, principalmente agora, quando está
definitivamente implantada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Façam o
comentário que queiram, digam que ela é internacional, obedece aos
interesses neoliberais, mas é um marco de nação, a partir dai ê um
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marca administrativa e político, e todos têm de se enquadrar.

A lei diz que não se pode gastar mais do que se arrecada. As regras
são muitas e, certamente, serão adaptadas. Em um primeiro
momento, ela tem de ser imposta, em que pese ao fato de a Oposição
ser contrária ou a favor. Ainda há Prefeitos em Minas Gerais que são
contra a lei, como os Srs. Célio de Castra, de Belo Horizonte, e
Tarcísio Delgado, de Juiz de Fora, fazendo caminhada para Brasília.

Temos de ser mais transparentes. Do jeito que está, nenhum poder
resiste à CPI. Não são necessárias tantas CPI5, precisamos é
fiscalizar o Governo. E o que o Parlamento precisa fazer, muito mais
do que lei, muitas e muitas inócuas. Há leis estabelecidas sem os
princípios da ciência do Direito. Estamos aqui há três mandatos, e
80% das leis, na minha opinião, não são cumpridas. Outra coisa
grave: 90% das leis feitas pelo parlamento não se transformam em
realidade. E só o Executivo que faz a lei funcionar.

Em termos de Brasil, de federação, temos de nos adaptar, é um
novo rumo, é uma decisão forte da maioria do Congresso, quando
votou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Temos de nos adaptar diante
dessa situação. Corno ela é moralizante, vamos exigir das
governantes seu cumprimento. Nós também temos de fazer cumprir
essa lei. Essas regras haverão de mudar de acordo com as
necessidades, seguindo a princípio da transparência, da
responsabilidade, coincidindo com a liberdade, com o Estado de
direito democrático. Não podemos dizer que vivemos em um pais em
que não há liberdade, em que o principio do direito democrático não
está sendo perseguido.

Na prática, em que pese à linha de miséria, que tem aumentado,
essa Lei de Responsabilidade Fiscal é uma das principais reformas

g que têm acontecido no Pais, é resultado disso. E uma reforma sempre
diminui as condições de todos. Há duas saídas para um pais como o
Brasil: reforma ou revolução.

Revolução ninguém quer mais, principalmente como a que foi feita
no Brasil, que se limitou a perseguições políticas. Não correu sangue,
mas correu muito sofrimento. Disso não precisamos mais.
Precisamos, sim, discutir e fazer acontecer a práxis do Estado
democrático de direito, a participação das minorias no Governo.

0 Governador tem o direito de fazer política para chegar a
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Presidente da República, mas não tem o direito de precipitar as
coisas neste parlamento.

Aceito a posição dos Líderes do Governo na Casa, mas vamos
discutir se a extinção do Fundo SOMMA é mesmo urgente e
necessária. Este parlamento não pode continuar submisso, como tem
sido até agora. Em três mandatos que estou na Casa, o parlamento
tem ficado de joelhos diante do Governo.

Já que o Governador diz que preza a probidade e que vai a fundo
nas denúncias de corrupção, está na hora de protelar a extinção do
Fundo SOMMA, até que cheguemos ao relatório final que vai
esclarecer o destino do dinheiro, dizer em que municípios se
materializaram as obras e dar o mapa real dos gastos. Não
precisamos ter pressa. O dinheiro, depois, vai para o BDMG, que
deverá aplicá-lo de acordo com as necessidades dos municípios, e
não fazer atendimento político-partidário para aumentar a base do
Governo nesta Casa. Nossa preocupação é essa.

Julgo falta de juízo dos políticos já entrar no processo de eleição
para 2002. Temos de começar ainda a governar Minas. Nós, mineiros,
precisamos de paz, agora.

Ontem morreu Mário Covas. Mil e uma palavras bonitas de todos os
segmentos. Sua vida, sim, foi um exemplo, mas, como todo ser
humano, morreu. Vamos orar para que as graças desçam sobre o
Brasil, mas não nos esqueçamos de que estamos precisando de
administração consistente, de que os partidos políticos tenham linha
programática e obedeçam a seus princípios e que não façam política
eleitoreira, precipitadamente. A extinção do Fundo SOMMA, sem a
conclusão da CPI, é, a meu ver, política eleitoreira.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Como Líder da Maioria
na Casa, tenho conversado com os Deputados da base do Governo
sobre a extinção do Fundo SOMMA. Alegra-me perceber que o
pensamento da Maioria coincide com o pensamento da Minoria.

E unânime a impressão fundada de que o Fundo SOMMA foi a
maior falcatrua armada pelo Governo anterior em Minas. O cheiro de
fumaça que exala da CPI, a preocupação de empreiteiros que têm
envolvimento no Fundo tentando interferir e influenciar os trabalhos
da Casa, e, sobretudo, os indícios e algumas provas de má aplicação
dos recursos do SOMMA no interior do Estados nos fazem imaginar
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que, se nos aprofundarmos, vamos encontrar muito que
comprometa autoridades ou ex-autoridades do Estado.

Fico feliz porque também V. Exa está de acordo em que se apurem
as irregularidades e em que se punam os responsáveis. E importante
esse posicionamento do PSDB e dos partidos que compõem a Minoria
na Casa.

A divergência que se apresenta é a seguinte: a CPI está em
andamento. Por força do período eleitoral e da passagem de ano, não
conseguiu chegar ao final no tempo previsto. Agora tem mais dois
meses. Ontem, o Colégio de Líderes decidiu que esta Casa concederá
os dois meses, mas acompanhará o funcionamento da CPI, para que
não fique sem produzir nada durante dois meses e chegue novamente
ao final desses 60 dias dizendo que não teve tempo para concluir. A
divergência está em o partido de V. Exa. imaginar que, para discutir o
que fazer com os recursos atuais e futuros do SOMMA, é necessário
saber o que acontecerá com a CPI. E um equívoco, porque o
levantamento de como o SOMMA foi aplicado até agora não tem nada
a ver com o que será feito daqui para a frente. As ações negativas e
os prejuízos causados ao erário certamente serão encaminhados ao
Ministério Público para a punição dos responsáveis. O projeto que
hoje tramita nesta Casa visa a definir o que acontecerá de agora para
a frente com o SOMMA, até porque o Governo do Estado tem verbas
do SOMMA em caixa, mas não pode utilizá-las em benefício das
comunidades mineiras. Neste momento, é necessário definir o que
fazer com os recursos já em caixa e que precisam de destinação. E
lamentável o microempresário mineiro, as associações comunitárias e
as Prefeituras precisarem tanto de verba, o Governo ter a verba do
BDMG, mesmo porque alguns recursos já retomaram ao caixa do
Estado, e, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Governo não
poder continuar investindo como vinha fazendo no SOMMA. Parece-
me preciosismo o partido de V. Exa. assumir a posição de não definir
como serão aplicados os recursos do SOMMA enquanto não se
apurar a CPI. Sou um dos primeiros interessados no resultado da CPI
para saber se há falcatrua e como foram aplicados os recursos do
SOMMA até agora - e tenho a convicção pessoal de que foram mal
aplicados. Mas é maldade contra a população mais carente do
Estado, contra as Prefeituras que querem investir, se o Estado tem
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verba disponível no BDMG. V. Exa., com sua capacidade de
convencimento, haverá de interferir e de tentar mostrar esse aspecto à
Oposição nesta Casa, porque essa é uma maneira de barrar o
desenvolvimento. Os recursos parados no Banco, aguardando uma
definição de como serão gastos, não têm nada a ver com o dinheiro
que foi mal gasto até agora. O que foi mal gasto, se é que foi, será
apurado na CPI e encaminhado à justiça para a punição dos
responsáveis. Estamos pensando como será gasto o dinheiro daqui
para a frente. Centenas de Prefeituras precisam dessa verba para
fazer obras de infra-estrutura. Concordo que, no passado, algumas
verbas foram mal aplicadas. As verbas disponíveis não podem ficar
aguardando o final da CPI, porque o prejuízo não é do Governo é das
Prefeituras, é do povo mineiro. Além do mais, tenho a convicção de
que o BDMG administrará o Fundo com um novo conceito, o de um
Governo honesto, ao qual está submetida a administração do BDMG;
um Governo austero, que tem na honestidade não uma marca de
propaganda política, mas uma prática real do dia-a-dia do Governo
Itamar Franco. Peço a V. Exa. que converse com os Deputados da
Oposição, para que não sejam responsáveis, em curto prazo, pelo
impedir que recursos vultosos do SOMMA sejam aplicados a favor do
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço a intervenção e as palavras
do Deputado Luiz Tadeu Leite. Pela convivência que temos na Casa e
pelo vício do Poder Executivo de sempre submetê-la aos caprichos,
talvez do Governador, temos algum receio. Concordamos que temos
de unir forças para proceder aos gastos de forma transparente, a
partir do SDMG, que tanto bem tem feito a Minas Gerais. Mas, o
mesmo BDMG é administrado, em última instância, pela palavra final
do Governador, quando se trata de recursos públicos.

Por mais que V. Exa. diga que temos de nos somar ao Governo e
ser responsáveis, como quero ser, temos medo da manipulação;
quando este parlamento for fazer o gasto, de forma racional, de
acordo com a necessidade dos 853 municípios de Minas Gerais,
temos a certeza de que terá a marca política de atendimento aos
aliados apadrinhados.

Deputado Tadeu Leite, quero convidar V. Exa. para que faça
esforço, junto com os Deputados da base governista, para que a



195
Minoria possa participar das negociações "a priori" com o Governo.

O Deputado Anderson Adauto iniciou um expediente muito
importante, tornou este Poder mais independente. Acreditamos que o
Deputado Antônio Júlio, de acordo com a sua promessa de
campanha, também faça isso. Antes, fizemos algumas reuniões até de
compatibilização de gastos dos Poderes, de uma forma democrática.
Já se discutiu mais o orçamento este ano. Ai está o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que foi o principal interlocutor quanto a uma verba de
R$20.000.000,00, em que fizemos uma divisão de acordo com as
necessidades, para diferentes regiões de Minas Gerais.

Acreditamos que essas verbas possam ser cumpridas com o
Governo, e é dessa forma que queremos. Então, vamos pegar o que
tem do BDMG e chamar a Oposição e a Situação, previamente, para
conversar com os dirigentes de direito, para votar esse projeto. Vamos
conversar antes e mostrar para o povo que esse dinheiro vai ficar no
BDMG, mas ficou acordado com a Oposição que tais municípios, de
acordo com as suas prioridades ou macroprioridades, serão
atendidos. A nossa preocupação é que aquele Deputado que faz
oposição ao Governo jamais vai ser atendido pelo Fundo SOMMA,
isso é uma prática antiga. Temos de iniciar uma prática nova.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - V. Exa. disse muito
bem, é uma prática antiga. Temos de mudar, para que haja mais
respeito com o dinheiro público em Minas Gerais.

O Deputado Hely Tarqüínio - Exatamente, Vamos começar a
administrar porque vem uma eleição aí, está-se disputando até
convenção. Nessa convenção, pode correr até verba por fora. Temos
de deixar isso claro para o povo. O povo tem de saber como as coisas
acontecem nos bastidores.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência
informa ao orador que o seu tempo já está esgotado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Exmo. Presidente, só peço mais 1
minuto de tolerância.

• Sr. Presidente - Perfeitamente.
• Deputado Hely Tarqüínio - A partir da morte do Covas, que deu

exemplo de vida política, e a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal,
em que pese ás dificuldades para que seja implantada - mas vai ser -,
as correções, nós é que vamos fazer no parlamento e adequá-las ao
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Brasil, que sejamos bastante responsáveis para levar ao povo tudo
o que acontece aqui dentro, combatendo e prevenindo as falcatruas.

Que nós, do PSDB - concito também todos os Deputados -, não
votemos o fim do Fundo SOMMA antes de haver um entendimento
com a base do Governo. Essa é a posição do PSDB.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Deputados,
Deputada Maria José Haueisen, quero iniciar minhas considerações
sobre o Projeto SOMMA, dando continuação às reflexões dos
Deputados Hely Tarqoinio e Luiz Tadeu Leite. Este, em sua resposta
ao Deputado Hely Tarqüinio, manifestou sua preocupação com a
necessidade de se utilizarem urgentemente esses recursos para se
garantir aos municípios a realização de obras emergenciais. Já o
Deputado Hely Tarqüinio alude à necessidade de se realizar uma
discussão para que esses recursos sejam utilizados para atender os
municípios, mas de acordo com um projeto.

Então, o grande problema que há neste Estado é que temos um
Governo plural, heterogêneo, mas que não articula adequadamente
nem trata com carinho essas diferenças, no tocante à implementação
de um projeto de Estado. Falta a Minas Gerais um projeto de Estado,
em todos os níveis. Se analisarmos a educação, veremos que houve
avanços muito significativos e ansiosamente esperados, como o
concurso público, que tarda, tarda e tarda, mas está para acontecer.
Mas, em várias outras Secretarias, não encontramos trato adequado
em relação aos servidores, nem projetos efetivos, que nos possam
mostrar qual é o caminho, para onde esse dinheiro vai fluir e quais são
os resultados esperados. A falta de um projeto de Estado tem
comprometido o Governo Itamar Franco de maneira muito significativa
e grave; tem entravado o Governo na realização das obras mais
importantes e prioritárias para o Estado.

Assim, temos de tratar dessa questão do Projeto SOMMA não só em
razão das questões emergenciais, mas também do passado, que
pertence não apenas ao Governo Azeredo, desastroso em muitos
aspectos, mas também ao Governo Itamar Franco, que já tem dois
anos de existência - portanto, tem passado. E o passado - o recente e
o mais remoto - precisa ser analisado, para que não demos
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continuação a ações que não atendam às maiores necessidades
da população. Temos de avançar nesse sentido. Não podemos dizer
que os recursos que estão sobrando ou que, em razão de alguma lei,
não podem ser utilizados precisam ser repassados para o BDMG,
para que se dê continuação ao Projeto SOMMA ou às ações de
saneamento. Ora, quais são elas?

Agora mesmo, discutia com alguns servidores da Casa sobre algo
que acho que é uma questão fundamental de Estado, deve ser
discutida na Assembléia Legislativa, no Executivo e no Judiciário: o
princípio das boas práticas da administração pública, entre os quais
destacamos a necessidade da transparência e da publicidade.
Queremos, sim, que os municípios seja atendidos, e a emergência
está colocada, como estamos vendo. Aliás, quero chamar a atenção
dos senhores e da população de Minas é preciso vacinar-se hoje
mesmo, porque a febre amarela está em Minas Gerais e é grave.
Recentemente, o Doutor Viana disse, na televisão, que é preciso
vacinar, porque 70% dos que são acometidos correm o risco de
morrer - ou seja, a mortalidade é altíssima. Então, hoje acontece esse
fenômeno em Minas Gerais, por falta de um projeto de Estado, por
falta de um projeto de saneamento. Se tivéssemos um programa de
saúde pública no Estado de Minas Gerais, se tivéssemos um
programa de saúde pública no Brasil, seguramente, não estaríamos
assistindo estarrecidos à morte de nossos irmãos.

Falta um projeto. A emergência está batendo à nossa porta. Mas
não é possível dizer que a questão fundamental é o dinheiro que não

z	está liberado no fundo. A questão fundamental é a ausência de um
o projeto de Estado de saúde pública, de saneamento básico, de

desenvolvimento, , de geração de emprego e renda, de atenção às
políticas sociais. E isso que falta a Minas Gerais.

No último dia de reunião de Secretários de Estado, disse ao
Governador, ao Vice e aos colegas Secretários que um Governo
constituído como o de Itamar Franco, heterogêneo, espectral,
necessita de uma relação dialógica entre eles para tratar das

E diferenças da lógica da construção de um projeto de Estado. Se as
diferenças forem mantidas nessa estrutura plural de Governo, sem
diálogo, sem a coordenação de um projeto, sem a preocupação de
ações coletivas, vamos ter, na realidade, uma estrutura caótica, em
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que o dinheiro é destinado a alguns, deixando outros sem
nenhuma assistência.

Nesse caso, o Deputado Hely Tarqüinio está correto. Não é uma
decisão de oposição, de independentes, é posição de aliado ao
Governo Itamar Franco. E fundamentalmente dos aliados a exigência
de que o Governo trate melhor as suas diferenças para constituir um
projeto de Estado que atenda aos interesses de Minas; do contrário
ele não governa este Estado, e prevalece a sua retórica sobre as
práticas que são importantes.

E preciso colocar o dinheiro para atender ao quê? Onde? Para
quem? Quais são as prioridades de atendimento na área de
saneamento básico? Estão dizendo que é por imposição de uma lei,
mas estou sentindo que há a sensibilidade de todos os parlamentares
desta Casa de que esses recursos, com a extinção do Fundo, não
podem ir para a RURALMINAS, apesar da existência de uma lei,
porque podemos rejeitá-la agora. Ela foi feita ao apagar das luzes do
Governo Eduardo Azeredo. Podemos e devemos rejeitá-la, porque o
dinheiro não pode ir para a RURALMINAS que não está estruturada e
não tem a função de fazer saneamento. Aliás, as ações de irrigação
da RURALMINAS carecem de saneamento. Devemos ter esse
cuidado.

Por isso mesmo, estamos propondo uma emenda para que os
recursos sejam destinados ao BDMG para ações de saneamento. A
semelhança do Deputado Hely Tarqüinio, nós, Deputados desta Casa
queremos que sejam cumpridos os princípios das boas práticas da
administração pública. Não é servir o setor que é oposição nem
privilegiar outro.

Quais são as práticas administrativas, quais os programas e projetos
capazes de fazer com que esses recursos públicos resultem nos
melhores benefícios em favor de Minas Gerais, para que a população
não continue nessa situação de risco permanente diante de doenças
que já poderiam estar banidas do nosso tempo e da nossa geografia?

E vergonhosa a situação que vivemos hoje. Saneamento é uma
ação da mais alta relevância para combater muitas doenças que
existem hoje. A mortalidade infantil em Minas Gerais é elevada.
Medidas simples podem reduzir significativamente a mortalidade
infantil. Portanto, são ações de resgate da vida e da dignidade
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humana, mas elas não existem. Posso dizer que tivemos enormes
dificuldades até para fazer um convênio para o combate à desnutrição
e à mortalidade.

Não é somente por falta de recursos- Não é porque os recursos
estejam retidos; é por falta de projeto, é por falta de determinação
política. É isso que está acontecendo neste Estado.

Estou aqui hoje para dizer que a Bancada do PT apoiará as boas
ações governamentais do Governo Itamar Franco para combater as
ameaças de morte que estão batendo à porta de muitas pessoas. E
precisamos chamar a atenção de todos, porque o Presidente da
Assembléia está na área de grande risco da febre amarela, que é
Pará de Minas, Divinópolis, ltaúna, Nova Serrana. Essa é a região que
está mais ameaçada, mas todos nós também estamos.

Quero realçar uma questão fundamental. Não é preciso pressa para
extinguir o SOMMA e colocar o dinheiro no BDMG ou em qualquer
outro local- Temos de ter pressa é para planejar o Estado. E
planejamento não se faz de uma hora para a outra. Demora, porque
se tem que discutir com os técnicos e fazer um levantamento para
verificar as potencialidades do Estado. Se gastarmos um bom tempo
em planejamento, teremos boas respostas na execução das ações
que desejamos serem realizadas. O que é urgentíssimo em Minas e
no Pais é fazer planejamento.

O que é prioridade hoje em Minas Gerais? O combate às doenças, à
desnutrição infantil. Onde a falta de saneamento está ameaçando
mais a população? Temos que começar, ai sim, de maneira
emergencial e com muita determinação, fazendo um levantamento da
realidade do Estado, vendo onde ele está mais ameaçado, e a partir
dai vamos verificar se se tem de colocar o dinheiro no BDMG, no
fundo único, no fundo de saúde ou onde é necessário.

Depois partiremos para a realização das obras. E ai também não dá
para ficarmos dizendo que estamos contentes, que o Governo é
honesto, de alta respeitabilidade. Precisamos parar com essa retórica
da honestidade. O que é fundamental no Estado é fazer a prática
honesta. E a prática da honestidade está fundamentada nos princípios
da administração publica da transparência e da publicidade. Tem-se
que dizer para onde o dinheiro vai, quanto custa uma obra, quem a
está realizando, enfim, ter controle social da realização dos
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programas. Ai, sim, em vez do discurso às vezes até irritado de
quando se fica em dúvida de que certa pessoa é honesta, vamos ver a
prática, a execução orçamentária do Estado e a aplicação dos
recursos públicos.

E preciso dar transparência, não para ser julgado pela Assembléia,
mas pela população do Estado. Esse é o projeto que temos de
trabalhar aqui. E dar condições para que qualquer cidadão de Minas
Gerais, onde estiver, tenha acesso às informações do Executivo para
saber onde os recursos estão sendo gastos, como, com o quê, e o
custo de cada uma das ações. Ai o julgamento será muito melhor.
Não precisaremos de defensores vibrantes da honestidade do
Governo, porque o próprio povo terá condições de analisar e julgar
essas questões. Concedo a palavra ao Deputado Hely Tarqüínio, para
as suas considerações.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)* - Ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão, concordo em número, gênero e grau com as suas
palavras. V. Exa. se referiu à dengue em Minas Gerais, e realmente
estamos passando vergonha. Gastou-se muito com a dengue, e,
como V. Exa. sabe, estamos pesquisando, na CPI da Saúde, e a
FUNED gastou quantias enormes exatamente com a dengue. Depois
traremos esse relatório a público, mas só queria lembrar que ficaram
caracterizadas muitas mazelas administrativas.

Reafirmando o que disse V. Exa., o problema fundamental de Minas,
a questão de um projeto de como governar, como desenvolver as
ações, é por falta de estrutura e programas.

Faltam auditorias permanentes, faltam consultorias qualificadas.
Então, se não temos estrutura, como vamos imediatamente pegar o
dinheiro do SOMMA e começar a gastar a esmo, dizendo que o
BDMG vai gastar de forma transparente e, talvez, inteligente e
racional, de acordo com as necessidades dos municípios? Se a
FUNED, que é o órgão que teria, no caso, de produzir o medicamento
ou então comprar esse medicamento, faz tudo estruturalmente errado,
porque não tem estrutura, então, isso deve acontecer nos diversos
setores do Governo, nas diversas Secretarias. Quero reafirmar a V.
Exa. que a dengue e a febre amarela estão passando vergonha nos
mineiros, porque é o Estado mais atingido no momento. Gastamos
somas imensas no Governo Itamar Franco, cheio de falcatruas, e a
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CPI vai trazer isso à tona. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Hely
Tarqüínio. Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Há pouco, Deputado,
você disse que devemos tomar a vacina da febre amarela. Neste
momento, ela chegou à Casa, e alguns parlamentares estão se
levantando para vacinar Sobre esse episódio de febre amarela, de
dengue, muitos e muitos recursos foram gastos com a dengue, muitos
e muitos recursos estão sendo gastos com a febre amarela, e muitos
ainda serão gastos em outras epidemias, porque, neste momento, se
preocupam muito em gastar no combate à doença e não se
preocupam em gastar na prevenção da doença, que é muito mais
barata. O custo é muito mais baixo. Contrataram-se agentes para o
combate à dengue, muitos e muitos agentes; foram gastos recursos
vultosos para se combater o mosquito e a doença. Há também outros
recursos hoje no Ministério da Saúde que estão investidos em todo o
País, inclusive em Minas Gerais, para a prevenção. Mais de
R$12.000.000,00 por mês estão sendo aplicados no programa de
agentes comunitários de saúde. Na Lei Robin Hood, na distribuição de
1CM, são mais de R$1.500.000,00 por mês de incentivo aos
municípios que têm agentes comunitários de saúde. São mais de mil
equipes de médicos de família. E os resultados? Alguém fez uma
avaliação da aplicação desses recursos? Existe um controle de
avaliação? Essas equipes estão trabalhando, e todos sabem, o
Governo mostra que está investindo na saúde. Ele está gastando em
Minas R$12.000.000,00 por mês com agentes comunitários de saúde
e com médicos de saúde. E uma propaganda, é um investimento, mas
ninguém mostra o resultado.

Existem resultados? Essas equipes estão trabalhando, esses
agentes comunitários estão fazendo promoção de saúde? Eles estão
indo de casa em casa? Onde há agente comunitário de saúde não
poderia haver febre amarela, mosquito "Aedes aegypti", dengue nem
nada disso. Não podia haver doenças infecto-contagiosas, lixo
acumulado. Deveria haver, nos lugares em que há equipe de saúde
da família, outras medidas preventivas, medidas higiênicas. As
equipes, em várias regiões, não funcionam; não deve haver 20% das
equipes de saúde da família no Estado que estão funcionando, mas
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os recursos estão sendo investidos. Onde está esse
acompanhamento? Onde está o controle? S. Exa. disse ainda há
pouco: "nem sempre é a falta de dinheiro da saúde que é o motivo".
Isso realmente é verdade. Há o dinheiro, é preciso aumentar mais?
Precisa, mas, antes que se aumente, é preciso moralizar a aplicação
dos recursos, é necessário planejamento, controle de avaliação dos
recursos já existentes, porque com esses já é possível uma grande
melhora. Depois, dentro de um planejamento, aumentam-se os
recursos. Vou tomar a minha vacina contra febre amarela. Lamento a
existência dessa grande preocupação quando a doença chega e a
falta de preocupação com a sua prevenção e com o acompanhamento
dos recursos que estão sendo aplicados. Muito obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Quero agradecer sua
intervenção e aproveitar para dizer que V. Exa. também passou pela
Secretaria da Saúde, participou do conselho estadual e pode dar o
testemunho de que, quando saí, existiam lá graves irregularidades.
Continuo afirmando que existem gravíssimas irregularidades na
Secretaria da Saúde, do ponto de vista de organização, de controle,
de coordenação, de distribuição dos recursos humanos, de
implementação de um projeto de Estado. O que vimos é uma
fragmentação de ações. Não é uma questão para ser resolvida de um
dia para outro, em três meses de exercício. E um processo que exige
profundas intervenções. Disse ao Governador que administrar a
Secretaria da Saúde, levando-se em conta o interesse público, social,
implicaria uma revolução na saúde. Acho que precisamos fazer uma
revolução na Secretaria da Saúde, para distribuir, organizar melhor os
recursos humanos, valorizá-los. Há ali uma estrutura tão absurda e
caótica, que, em locais estratégicos da administração, nas
superintendências, nas diretorias, os salários são aviltantes.

Parece-me que essas pessoas são colocadas naquela condição
para que somente este lionatários, ladrões possam aceitá-la. As
pessoas de bem não suportariam continuamente essa situação de
sacrifício. É difícil sustentar, permanecer anos seguidos, com salários
aviltantes, discriminações das mais diversas formas, com pessoas
contratadas por recrutamento amplo, por processos de terceirização,
trabalhando 20 horas por semana, recebendo mais do que alguém
concursado, que trabalha 40 horas por semana. Não é possível
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continuar assim; um trabalhador da saúde trabalhando 20, 25 anos,
na condição de médico, recebe R$400,00, R$500,00 por mês. Isso é
ou não é irregularidade grave? Há que se tomarem medidas. Não se
tomam medidas, não há determinação política, não há vontade
governamental de governos sucessivos.

Não bastaria eu fazer um discurso e uma condenação do Governo
Azeredo ou dos anteriores, que cometeram erros graves, se eu não
corrigir o presente. Parece-me que não houve determinação e
disposição para a correção do presente. Não adianta ficar fazendo
discurso de honestidade, de seriedade, de compromisso público. E
preciso mudar isso. Se não mudarmos a estrutura das secretarias -
não falo somente da Secretaria da Saúde, não falo somente da
FUNED, Deputado Hely Tarqüínio -, se não mudarmos as nossas
fundações, a nossa estrutura de Estado, não vamos superar esses
problemas graves que nos ameaçam hoje. Isso é sério. Concedo
aparte ao Deputado Cristiano Canêdo.

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte)* - Concluindo suas
palavras, gostaria de acrescentar que o problema da Secretaria da
Saúde são os recursos financeiros, o planejamento, os recursos
humanos. Temos, em diretorias regionais de saúde, 120, 100, 80
funcionários que não têm nenhum treinamento. Uma diretoria com a
metade dos funcionários, um bom treinamento e melhores salários
poderia ser mais eficiente.

Gostaria, ainda, de complementar o que V. Exa. falou sobre
governos anteriores. E verdade: desses e dos governos de outros
Estados também. O modelo de assistência â saúde era um. Com o
SUS, veio um outro modelo, que não tem sido acompanhado.
Querem, no SUS,, utilizar o modelo antigo, de posto de saúde, de filas
em postos de saúde, de medicina curativa, de medicina do tempo da
AIH, quando o serviço de saúde servia para encher hospitais,

;	aumentar guias de internação. Hoje o modelo é outro.
E preciso que os funcionários da saúde e os Governos entendam

que houve uma mudança de modelo assistencial, nova formação de
recursos humanos e nova forma de aplicação desses recursos. E
ainda não está sendo aceita e entendida a necessidade da mudança
do modelo assistencial de saúde.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Muito obrigado, Deputado



204
Cristiano Canêdo. Quero voltar à questão do SOMMA e deixar o
seguinte questionamento: a exigência da aplicação dos recursos que
estão hoje no Fundo SOMMA, no FESP e serão transferidos para o
BDMG, ou outra área da administração pública, a transparência, a
definição das áreas e das prioridades de aplicação é uma exigência
da Oposição ou da Assembléia Legislativa de Minas Gerais? Acredito
que é de todos nós. Se for preciso ficar na Oposição para fazer essa
exigência, ficarei. Essa exigência sempre foi e continuará sendo do
PT, para que os recursos públicos sejam utilizados com transparência,
segundo o princípio da razoabilidade e as prioridades do Estado e das
necessidades da população.

O Dr. Patrus Ananias, quando governava Belo Horizonte, dizia que a
sua prioridade de atuação era onde a vida estava mais ameaçada.
Sempre o Patrus dizia isso e quero repetir: é preciso que o Governo
mineiro coloque toda a sua energia, preocupação e competência para
estabelecer prioridades e garantir a aplicação dos recursos onde a
vida está mais ameaçada, onde existem os maiores perigos. Assim,
estaremos ao lado do Governo, para fazer com que a população de
Minas possa viver com mais tranqüilidade e mais segurança. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Doutor Viana - Sr Presidente, apesar de termos alguns

Deputados em Plenário, verificamos que não há número suficiente
para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual solicito o
encerramento da reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, ás
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 81312001
Presidência do Deputado Olinto Godinho

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
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Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Adelmo Carneiro Leão - Alberto Bejani - Ambrásio Pinto - Antônio
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dilzon Meio - Doutor Viana - Durval Angelo - Ermano Batista
- Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira - Ivair Nogueira - Luiz
Menezes - Márcio Kangussu - Miguel Martini - Rogério Correia -
Sebastião Costa.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia já publicada.	 -
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 216 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM

8131200 1
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras da
Deputada Elaine Matozinhos - Palavras da Deputada Elbe Brandão -
Palavras da Deputada Maria José Haueisen - Palavras da Deputada
Maria Olivia - Entrega de placas - Apresentação de poesia - Palavras
do Sr. Presidente.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa as Exmas. Sras. Deputadas Elaine Matozinhos,
autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, Elbe
Brandão, Maria José Haueisen e Maria Olivia; Ten.-Cel. PM Luciene
Magalhães de Albuquerque, Assessora de Comunicação Social e

; Marketing da PMMG; Delegada Noemy Barros Guimarães, Chefe da
Divisão Especializada da Delegacia de Mulheres e do Idoso; e
Umbelina Lopes, Defensora Pública da Delegacia de Mulheres; e os
Exmos. Srs. Nico Bacarat, 1 1 Vice-Presidente da Assembléia

j	Legislativa do Mato Grosso; e J. Barreto, Deputado à Assembléia
Legislativa do Mato Grosso.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos

ordinários à comemoração do Dia Internacional da Mulher.
Execução do Hino Nacional

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Elaine Matozinhos

Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio, DD. Presidente desta Casa; Sras.
Deputadas Elbe Brandão, Maria José Haueisen e Maria Olivia; Exma.
Sra. Ten.-Cel. Luciene Magalhães de Albuquerque; lIma Sra. e
querida amiga Dra. Noemy Barros Guimarães Bernardes; querida
amiga Dra. Umbelina Lopes; Exmo. Sr. Deputado Nico Bacarat, l-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Mato Grosso; Exmo. Sr.
Deputado J. Barreto; Exma. Sra. Dra. Olivia Braga Meio, Delegada
Titular da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher; Dra.
Joana Margareth, também Delegada da Delegacia Especializada de
Crimes contra a Mulher, na pessoa de quem saúdo todos os
funcionários e funcionárias da Delegacia de Mulheres, que aqui se
fazem presentes; policiais civis; caro amigo Wagner Francisco Alves
Pereira, Presidente da CGT; Vereador Luis Antônio Lopes e seus
assessores João Carlos e Júnior, companheiros do PSB que honram
a Câmara Municipal de Araguari; sindicalistas aqui presentes;
trabalhadoras rurais; queridas homenageadas Teima Blandina
Venceslau, Prefeita Municipal de Minas Novas; Maria Lúcia Alves
Dias, Presidente do Sindicato da Panificação; Ministra Sandra Meio,
da Comunidade Batista Shalom, demais homenageadas, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, reunimo-nos nesta Assembléia
hoje, neste 8 de março de 2001, para comemorar o Dia Internacional
da Mulher, instituído em 1975, pela ONU, para relembrar os
acontecimentos do passado.

A instituição desta data tem seus antecedentes no "Women's Day",
o Dia das Mulheres norte-americano, que assinalava a morte, ou
melhor, o assassinato, em 1857, de 129 operárias de Nova lorque,
queimadas no interior da fábrica de tecelagem em que trabalhavam,
em função de terem realizado uma greve cujo objetivo era a redução
da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e a concessão de
licença-maternidade.
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Mas o Dia Internacional da Mulher não se resume,
hodiernamente, a uma homenagem àquelas mártires que perderam
suas vidas em defesa das liberdades e da cidadania do gênero
feminino, até porque muitas outras, antes e depois daquela tragédia,
dariam suas vidas e se sacrificariam pela causa- Muito além disso,
esta data tem o condão de lembrar a todos nós que o caminho
percorrido para que chegássemos onde estamos não foi coberto de
flores e também que o ponto em que nos encontramos não é o de
chegada, ainda.

Hoje em dia é muito fácil esquecer os motivos e a necessidade de
datas como esta As jovens de hoje, independentes, que freqüentam
cinemas e boates, que têm, ao menos na forma, os mesmos direitos
concedidos aos seres humanos do sexo masculino, que escolhem
seus maridos e têm seus empregos, podem acabar pensando que
toda essa liberdade tenha vindo de mão beijada, mas isso não é
verdade.

Sempre, por detrás de todas as conquistas, sejam elas de gênero ou
não, existem conflitos, lutas e revoluções que as viabilizam e impõem.
No caso da longa marcha que vêm promovendo as mulheres rumo ao
reconhecimento de seus direitos e à realização de sua personalidade,
também a grande "distância" não tem sido vencida sem esforço.

Em nosso Pais, a Constituição Federal de 1988, no inciso 1 de seu
art. 5°, estabelece que "homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações". Todavia, muito embora contido em sede constitucional, o
direito à igualdade entre os sexos tem tido a mesma eficácia de outros
direitos constitucionais, como o direito à saúde, à educação ou a um
mínimo de dignidade. Esses estão contidos no texto lega?, mas nem
sempre são implementados.

Como se vê, esta comemoração, ao lançar nossos pensamentos ao
passado e levá-los depois a percorrer os caminhos da luta feminina
pela cidadania e igualdade, serve para nos lembrar que direitos não
se adquirem sem esforço e que a existência de leis não implica,
necessariamente, a correspondente alteração dos costumes no como
social.

Por isso, para que nossa luta chegue a bom termo, é necessário que
o problema não seja tratado apenas juridicamente, mas que os
avanços no ordenamento jurídico reflitam necessária mudança nas
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mentalidades, presas ainda, em muitos casos, à lógica da divisão
de tarefas em razão do sexo e da visão de mundo segundo a qual as
mulheres desempenham um papel secundário e coadjuvante.

Esse é o sentido desta data comemorativa. Mas, se o decurso deste
dia nos leva a uma reflexão sobre a condição feminina, a celebração
que aqui realizamos vai além, pois se propõe homenagear mulheres
que, nos nossos dias, se destacam como exemplo de trabalho e
ocupação de espaços que, até pouco tempo, nos foram
sucessivamente negados.

Nossa celebração, dessa forma, vale como um reconhecimento e
um estímulo àquelas que nos honram e orgulham, trabalhando com
competência e destaque em suas respectivas áreas.

Mas, antes mesmo de me referir a minhas homenageadas, quero
lembrar que as parlamentares desta Casa, só por terem chegado a
esta Assembléia, merecem também o nosso aplauso.

A jovem Deputada Elbe Brandão, que, desde muito cedo, tem se
destacado na política da região Norte do Estado, é um grande
exemplo desse destaque ao qual nos referimos. E uma moça na flor
da idade, mas que já intervém com firmeza nos rumos políticos de
Minas. Municípios como Janaúba, Espinosa, São João da Ponte,
Bocaiúva, Grão-Mogol, Montes Claros, Riacho dos Machados, e
inúmeros outros atestam e reconhecem, pela votação maciça que lhe
conferiram, que seres humanos do sexo feminino estão aptos ao
exercício da política e da administração dos interesses sociais.

A Deputada Maria Olivia, tão bem votada quanto sua colega de
partido Elbe Brandão, é mais um exemplo de vitória feminina no
cenário político estadual. O reconhecimento de Lagoa da Prata, Santo
Antônio do Monte, Piumhi, Luz, Caxambu, São Roque de Minas,
Santana do Jacaré e outros inúmeros municípios mineiros nos quais
foi votada, atestam a alteração das mentalidades, que lenta, mas
inexoravelmente, vem sendo implementada.

A Deputada Maria José Haueisen, que já é uma parlamentar
experiente, votada em Teófilo Otôni, Belo Horizonte, Pavão, Aguas
Formosas, Poté e outros municípios, demonstra, do alto de sua
reputação ilibada, que as fronteiras ideológicas não são suficientes
para impedir o avanço da causa feminina, até porque, nobre
Deputada, a luta pelos direitos femininos é também pela inclusão
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social e pela implementação de políticas sociais e socialistas.

E certo que a participação feminina nesta Casa diminuiu do ano
passado para cá, mas a colega Maria Tereza Lara, que, com certeza,
voltará a estar entre nós, é também um exemplo da participação.

Tínhamos cinco parlamentares do sexo feminino, hoje temos quatro.
Não é número que reflita o potencial de contribuição das mulheres
para com a sociedade, mas, se pensarmos que, antes de 1932, as
mulheres não tinham, nem mesmo, direito a voto, veremos o avanço
que a eleição dessas parlamentares representa.

Graças a elas, discutimos questões para promover melhorias nas
condições de vida das mulheres. Meus parabéns a V. Exas., as
senhoras nos orgulham.

Mas as mulheres não se têm destacado unicamente no campo
político, e o reconhecimento desse destaque em outros campos é o
que motiva esta homenagem.

Como cada uma de nós, parlamentares, pôde indicar três mulheres
para que fossem homenageadas, foi-nos difícil a tarefa, tendo em
vista que muitas das que estão neste Plenário ou, mesmo, fora dele
merecem nossa homenagem. Felizmente, tenho certeza, indicamos
aquelas que são realmente merecedoras de nosso reconhecimento e
aplauso.

A Prefeita do Município de Minas Novas pelo meu partido, PSB, Sra.
Teima Blandina Wenceslau, é merecedora desta humilde
homenagem. Professora e psicóloga, com mestrado em Psicologia da
Educação, em Roma, vem realizando diversos trabalhos nas áreas
clínica, educacional e social. Com uma história de participação ativa
nos movimentos sociais, atuou em Minas Novas como coordenadora
da AMPLIAR durante mais de cinco anos. Na Igreja, foi catequista e
coordenadora de grupos de jovens. Faz parte da família das Irmãs
Salesianas (ordem fundada por Dom Bosco para atender as crianças
e os jovens) e participa ativamente das Comunidades Eclesiais de
Base (CEB5) e da Pastoral Social. Como muitas de nós, e isso é o
mais importante, Teima alimenta o sonho de luta por um mundo mais

o	solidário e humano, em defesa da vida e dos direitos humanos.
Parabéns, a senhora faz jus a esta humilde homenagem.
A sindicalista Maria Lúcia Alves Dias é outra de nossas

homenageadas. Trata-se de uma mulher com uma grande história de
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lutas e mobilização nos movimentos sociais e democráticos. Em
sua trajetória, foram inúmeros os cargos ocupados e as funções
exercidas. Maria Lúcia já foi Diretora-Secretária do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Panificação, Confeitarias, Biscoitos,
Massas e Produtos de Belo Horizonte e Região. Hoje, exerce a sua
Presidência. E a primeira mulher a exercer esse cargo nos 50 anos de
existência desse sindicato. Além disso, foi Diretora Estadual e
Nacional da CGT, ocupando, respectivamente, as Secretarias para
Assuntos de Qualificação Profissional e a Diretoria de Políticas
Sociais. E, como se não bastasse, já foi representante da CGT na
Comissão de Mulheres Coordenadoras das Centrais Sindicais do
Cone Sul, Conselheira Municipal de Educação do Município de
Ribeirão das Neves, entre outros cargos. Parabéns, Maria Lúcia; seu
trabalho no movimento sindical nos inspira e nos orgulha.

E, finalmente, mas não por último, homenageamos a nossa amiga,
companheira, irmã Sandra Mello, que, convertida ao Evangelho em
1979, tem sido um exemplo de religiosidade e dedicação aos
princípios do cristianismo. Tendo cursado Teologia, tornou-se a
primeira pastora batista ordenada ao Ministério da Palavra pela
Comunidade Batista Shalom Internacional - CBSI. Vem exercendo, há
mais de 16 anos, seu ministério pastoral na qualidade de Pastora
titular da sede nacional da CBSI. Atualmente, cursando o mestrado
em Teologia, Sandra vêm realizando palestras, conferências e
congressos no Brasil e no exterior. Por tudo isso e mais algumas
coisas que não citei, você é sim, minha amiga Sandra, merecedora
desta homenagem dos homens, além das bençãos e da glória de
Deus.

Finalizando, registro a presença da nossa amiga, companheira
Evanilda Martins, Presidente do Conselho Estadual da Mulher da
Terceira Idade, de Santa Luiza; da nossa querida Márcia lnácia,
representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; as demais
amigas, sindicalistas, a nossa assessoria, a assessoria da Casa, que
nos proporcionou comemorarmos, com tanta alegria, este 8 de março.
Muito obrigada.

Palavras da Deputada Elbe Brandão
Boa-tarde a todos. Oito de março é um dia muito especial.

Levantava eu para fazer o meu pronunciamento, quando o Presidente
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pediu-me que fizesse uma homenagem também aos homens. Que

• seja feita a vontade de V. Exa., que abre um espaço para a mulher
neste Plenário. Que todas as nossas ações propostas nesta Casa, de
hoje até o final do seu mandato na Presidência, sejam concluídas.
Tenho absoluta certeza de que receberemos de V. Exa. todo o apoio
necessário à construção de uma sociedade mais justa. Esta
homenagem poderia estar sendo feita no ano que vem, ou, quiçá, no
outro, mas, já que V. Exa. pediu, estamos fazendo de forma
antecipada, Presidente Antônio Júlio. Portanto, faça jus a ela.

A Deputada Elaine Matozinhos fez um apanhado e uma discussão
ampla sobre este dia e este momento. Vou-me ater a falar um pouco
das minhas homenageadas. Busquei usar como critério o mundo, a
minha região e o espaço onde trabalho. Por isso selecionei a Dra.
Maria Caiafa, que hoje preside e está à frente da Ouvidoria da Policia
do Estado de Minas Gerais. Você, Caiafa, fez e faz um pouco da
nossa história. Digo um pouco porque a prepotência, com certeza, não
é um instrumento utilizado pelas mulheres em nenhum momento.
Cada uma de nós representa um pouco nesse processo, mas a sua
luta pelos direitos humanos ultrapassa o ser mulher. Acho que, desde
o acidente que suscitou o 8 de março, já conseguimos espaço, já
temos consciência dos nossos direitos. Precisamos, agora, da
consolidação de políticas públicas, que já existem, estão no papel,
mas precisam ser regulamentadas, executadas.

Muito pior, porém, está a situação da sociedade brasileira. Que bom
perceber e entender o que é sair da utilização da assistência social
para o direito social, porque é isso que tem de acontecer na nossa

t Nação. E você, Maria Caiafa, é hoje uma pessoa que representa isso.
Foi uma honra poder indicá-la para que Minas Gerais pudesse abraçá-
la neste dia de hoje.

A minha querida gorutubana, que veio de Janaúba, a Pedrelina, é
; uma artesã típica, veste blusas confeccionadas pelas próprias mãos.

Essa cultura estava se perdendo, mas nós a resgatamos e, com suas
mãos, com o bilro, fia, costura e cria oito filhos. Essa é a marca da
verdadeira mulher do Gorutuba, da nossa querida Janaúba, que
também faz com que hoje eu possa estar aqui, porque quem está aqui
não é a Deputada Elbe Brandão, é a alma da sertaneja que luta por
dias melhores.
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A terceira pessoa é muito querida e, há 18 anos, é faxineira na

Assembléia. Limpando os corredores, sempre com um sorriso e um
olhar carinhoso, ela me disse que nunca utiliza o eu, mas sim o nós.
Ela tem orgulho de ser faxineira, e o mais importante é saber que está
ganhando o seu dinheiro honestamente. Que bom poder homenagear
a senhora. Com este evento, homenageamos todas as mulheres que
estão nos bastidores e permitem fazer com que esta Casa caminhe de
forma tranqüila; mesmo tendo os embates, as brigas, as lutas, o nosso
objetivo único é dias melhores para Minas Gerais.

Gostaria de me solidarizar com os movimentos da mulher rural.
Estou vendo a Rosário, de nossa querida Bocaiúva, que, há alguns
anos, já foi homenageada pela Casa, no Dia Internacional da Mulher
A mulheres da Casa estão também com vocês nessa luta.

Gostaria de agradecer o discurso da Deputada Elaine Matozinhos e
de abraçar carinhosamente as Deputadas Maria Olivia e Maria José
Haueisen. Creio que somos referência para o Estado. Espero que
possamos continuar com equilíbrio e sensatez.

Concluindo, gostaria de lembrar Che Chevara, que falava: "Há que
endurecer, sim, sem perder a ternura jamais". As mulheres são a
marca disso para o nosso País. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Maria José Haueisen
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio, senhores visitantes do Mato

Grosso, Sras. Deputadas, minhas companheiras e amigas Maria
Olivia, Elbe Brandão e Elaine Matozinhos, senhoras componentes da
Mesa, prezadas homenageadas, senhores e senhoras que nos
escutam, o dia 8 de março tem que ser lembrado e relembrado, com
certeza, por muitas vezes. E a oportunidade que temos para despertar
muitas pessoas que ainda não estão conscientes do problema de
discriminação que a mulher ainda sofre. Assim, essas pessoas
também poderão começar a pensar na luta de libertação que não
começou agora e não vai terminar por estes tempos.

Não podemos desanimar. Costumo dizer que quando vamos ver se
houve ou não avanço, temos que pensar nos tempos histórico e
cronológico. Só avaliamos o pequeno avanço que houve nessa luta e
nessa conquista das mulheres quando procuramos, sobretudo, ver as
nossas famílias. Ao vermos como era a situação dos nossos
antepassados, das nossas avós - e, quem sabe, até alcançamos a
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história dos nossos bisavós -, dos nossos pais, da nossa geração,
dos nossos sobrinhos e filhos que estão chegando e vivendo agora,
avaliamos que houve avanço - muito aquém daquele que gostaríamos
que tivesse acontecido.

Estamos vivendo a democracia como um processo. A democracia
não cai pronta do céu. Ela acontece na medida em que nos tornamos
sujeitos da nossa luta. Por isso, neste dia, temos a grande
oportunidade de homenagear e de receber homenagens, mas, antes
de mais nada, de conscientizar e de apresentar para os outras
mulheres exemplos de luta, de dignidade de vida e de conquista.
Cada uma de nós, como já foi dito aqui, teve que se esforçar para
escolher três pessoas, não porque fosse difícil escolher, mas porque
eram muitas as que mereciam ser escolhidas.

Mas buscamos, da melhor maneira possível, aquelas que pudessem
representar outras tantas mulheres que têm também uma vida de luta
e de sofrimento.

Sou de Teóftlo Otôni, da região do Mucuri e conheço bem a luta e o
sofrimento dessa região e da do Jequitinhonha. Por isso, as
companheiras que hoje estou homenageando vieram dessas regiões.
Temos aqui Elguita Starick Wnuk, como se pode ver, descendente da
raça germânica, no porte, no tipo, no nome e nos sobrenomes.

Elguita é professora, há muito tempo militando nas comunidades,
nos movimentos populares, nos movimentos de igreja, dando aula,
ajudando o povo mais carente, e, agora, foi eleita Vereadora em
Teófilo Otôni. Já se destaca na Câmara Municipal pela sua segurança,
pela sua luta, sendo eleita, logo ao chegar, ?-Secretária.

Temos, ao lado da colega Elguita, a Maria do Carmo Ferreira da
Silva, a Cacá, conhecida em todo o Estado, Prefeita eleita e reeleita
de uma das cidades mais pobres de Minas Gerais, Araçuaí, no vale do
Jequitinhonha. Cacá também é professora, formada em Ciências
Sociais. Acompanha o trabalho de assistência social. E graduada pela
PUC e desenvolveu e desenvolve todo o tempo, como assistente
social, um trabalho benéfico e bonito no vale do Jequitinhonha,
sobretudo com os excluídos, os mais pobres. Elegeu-se Prefeita de
Araçuaí contrariando toda aquela situação de coronelismo que nós,
dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, conhecemos: uma situação
de machismo. E da raça negra, pequena em tamanho, mas grande
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nos atos e Coragem. Fez uma administração que agrada e
agradou. Por isso foi reeleita. Recomeça ou continua a sua luta.

Temos, mais adiante, a Ora. Reneuda, que vive conosco em Teófilo
Otôni há algum tempo. Já assimilou a nossa vontade e a nossa luta de
mudança. E Juíza Eleitoral e Juíza da Infância e da Adolescência em
Teófilo Otôni. Podem imaginar a coragem e a garra que tem esta
mulher para ser Juíza numa cidade onde os desmandos são
permanentes e constantes, ande a luta eleitoral não é fácil. Soube
conduzir o processo eleitoral em nossa cidade com lisura. Claro que
não conseguiu, apesar de todo o seu empenho, impedir toda a fraude
que, com certeza, aconteceu, mas o que dependia dela e do seu
trabalho ela colocou em prática, com lisura e justiça.

A Ora. Reneuda enfrenta outro problema. Vivemos, no presente
momento, uma situação grave e critica com as nossas crianças: há
crianças se prostituindo aos 12 anos, entregando-se às drogas,
abandonadas ao nascer pelos pais, que não têm condições de
sustentá-las e criá-las. Essas crianças estão em várias creches da
cidade e sofrem um boicote sério e grave por parte da Prefeitura
Municipal, que não considera sua a incumbência de cuidar de
crianças, meninos de rua e abandonados. A Dra. Reneuda tem essa
luta pela frente e está se empenhando para que a justiça seja feita,
para que essas crianças, que foram abandonadas e desamparadas
pela sociedade, contem com o apoio da justiça de Teófilo Otôni.

Amigos, temos, além de vocês, outras mulheres homenageadas,
presentes nesta Casa: as trabalhadoras rurais, que também estão em
busca dos seus direitos. Estão fazendo um jejum de protesto, porque
não têm conseguido o que lhes é de direito e indispensável para uma
vida com dignidade.

Queremos, então, cumprimentar as trabalhadoras rurais que estão,
nesses dias, em Belo Horizonte, buscando direitos que lhes são
constantemente negados pelas autoridades. E interessante que, ao
colocar suas reivindicações, elas reconhecem suas conquistas, já que,
em nossas lutas, se não tivéssemos momentos de alegria - pois
avançamos, com certeza -, a maioria, ou quase a totalidade, cairia
pelo caminho. As trabalhadoras rurais, ao analisar sua luta,
reconhecem algumas conquistas, mas falam, em seu folheto: "Ainda
temos todas as razões para lutar". São 56% de trabalhadoras sem
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acesso a todos os seus direitos; apenas 15% de assalariadas com
carteira assinada; 60,6% engravidam entre 15 e 21 anos de idade; e
não contam com política de saúde. Diz o boletim: "Prosseguimos
lutando por reforma agrária, políticas de incentivo à agricultura
familiar e valorização do trabalho da mulher; políticas sociais, em
especial pelo atendimento integral à saúde da mulher; condições de
igualdade, justiça e pelo exercício pleno de nossa cidadania". Estamos
vendo, nesse boletim, que elas reconhecem seu avanço, mas sabem
quanto ainda há por fazer.

E assim que caminhamos. Por isso, neste Dia Internacional da
Mulher, aproveitamos não apenas para festejar, apesar de isso ser
importante, uma vez que ninguém é de ferro, mas também para refletir
e chamar outras para nossa luta, pois todos temos que ser sujeitos de
nossa história. Lembro que a democracia só avança com a
participação plena e com o nosso engajamento no movimento. Não se
faz história para o povo, nem sem o povo. A história é feita pelo
próprio povo, que, fazendo-a, nela se transforma. Queremos essa
transformação, sendo sujeitos da nossa história, fazendo a nossa
revolução e mudança, com apoio dos homens esclarecidos e
conscientes que estão a nosso lado, sustentando-nos nesta
caminhada.

Registro, a pedido da Deputada Elaine Matozinhos, a presença de
Geralda e Sueli, da Associação Comunitária do Bairro Guarani. Muito
obrigada.

Palavras da Deputada Maria Olívia
Sr. Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, colegas Deputadas,

demais componentes da Mesa, senhoras e senhores, estava
observando nosso Plenário. Há 11 anos estou nesta Casa, e há 11
anos este dia é lembrado por nós, Deputadas mineiras.

Ontem, em um debate na TV Assembléia, eu lembrava quanto a
mulher tem sido respeitada.

Mas, Sr. Presidente, nunca vi tantos homens presentes no Plenário
no Dia Internacional da Mulher. Cumprimento esses homens que
passaram a respeitar as mulheres, as donas de casa, as empresárias
e as políticas. Dou um conselho às mulheres que ainda não entraram
na política: ela é bela quando voltada para o bem, e não para o mal.
Esse é um incentivo que faço a todas vocês. Em sua cidade e em seu



216
bairro, filiem-se a um partido político e disputem a eleição.
Sabemos que isso é muito difícil para nós. Nesta Casa, há 77 cadeiras
de Deputados, e apenas 4 são ocupadas por mulheres. Isso é pouco.
As mulheres têm de ter a coragem para enfrentar a urna. Observamos
que, nesta Casa, as Deputadas estão sempre voltadas para a área
educacional, como a Deputada Maria José Haueisen, que está comigo
há 11 anos. Ela é uma lutadora na área da educação. A Deputada
Elaine Matozinhos foi a primeira Delegada da Delegacia de Mulheres,
que foi criada pelo então Governador Hélio Garcia. Aqui, tem lutado
muito em favor da mulher, que é agredida todos os dias. A Deputada
Elbe Brandão, que é a mais nova em idade, também desenvolve um
trabalho muito bonito na área do turismo. Ela é uma Deputada muito
inteligente e capaz e assumirá um dos grandes postos da Casa na
Presidência do Deputado Antônio Júlio-

Como já foi dito, há apenas três mulheres a serem homenageadas.
Faço isso como se estivesse homenageando todas as mulheres
brasileiras, principalmente as que lutam na área social. A Prefeita de
Santo Antônio do Amparo, Sra. Abigail, esteve hoje, pela manhã, no
Palácio da Liberdade recebendo a Medalha da Associação Mineira
dos Municípios. Ela estava a caminho da Assembléia quando foi
chamada ao Hospital Madre Tereza, porque a sua sogra está muito
mal. Justifico a sua ausência, pois está em Belo Horizonte, mas não
pôde vir à Assembléia. A homenageada é uma mulher dinâmica, uma
administradora de empresas que dedica sua vida às crianças carentes
de Santo Antônio do Amparo. Administrando uma creche, desenvolve
um trabalho social muito bonito.

Ela chegou, agora, à Prefeitura e tenho a certeza de que fará uma
grande administração. Aqui quero justificar a sua ausência.

Aqui temos a D. Doraci Fiúza, uma senhora batalhadora, da cidade
de Dores do lndaiá, no Oeste de Minas, região que vem enfrentando a
febre amarela e a dengue. Doraci faz um belo trabalho social, é uma
política de bastidores; jamais disputou uma eleição, mas vive a
política. E pessoa por quem tenho o maior respeito. Fizemos um
grande trabalho na área social, junto ao asilo e à Sociedade São
Vicente de Paulo. Ela divide a cidade de Dores do lndaiá e Belo
Horizonte em duas residências: lá, trabalhando como empresária:
aqui, lutando para levar benefícios para os menos favorecidos. A
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você, Doraci, o reconhecimento não da Deputada Maria Olivia, mas
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A nossa terceira homenageada é Maria Bernadete Guimarães, da
cidade de São Lourenço, Sul de Minas. Ela administra uma creche
com mais de 400 crianças. Filha de políticos, o pai foi Vereador por
seis mandatos consecutivos, e ela disputou as eleições, sendo a mais
votada Vereadora pelo PSDB. Tem uma vida toda dedicada à área
social, professora, educadora, conhecida em toda a região do Sul de
Minas. Ultimamente, dedica-se á defesa do turismo na cidade. Ela faz
um excelente trabalho político-partidário e, principalmente, social.
Meus agradecimentos a todos. O Dia Internacional da Mulher é um dia
para reflexão. Agradeço a presença masculina nesta Casa.

Entrega de Placas
O Sr. Presidente - Numa homenagem da Assembléia Legislativa à

mulher, as Deputadas desta Casa farão a entrega de placas
comemorativas com o seguinte teor (- Lê:) A grande aventura jamais
teria sido possível sem a presença da mulher. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais cumprimenta pela passagem
do Dia Internacional da Mulher, pelas suas conquistas. Deputado
Antônio Júlio, Presidente. Belo Horizonte, 8 de março de 2001.".

O locutor - Senhoras e senhores, antes de iniciar a homenagem,
gostaríamos de dar ciência a todos de que a Deputada Federal Maria
Elvira fez chegar às nossas mãos, através de sua assessora
Fernanda Fernandes Sobreira Correia, correspondência em que
justifica sua ausência em razão de compromissos previamente
agendados, e manifesta suas congratulações com todas as mulheres
presentes pela passagem do Dia Internacional da Mulher.

Convidamos as Sras. Teima Blandina Wenceslau, Prefeita de Minas
Novas; Maria Lúcia Alves Dias, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Panificação de Belo Horizonte,
Contagem e Região; e Sandra Terezinha de Meio Rocha, Diretora
Executiva da Comunidade Batista Shalon Internacional, para
receberem as placas.

Convidamos a Deputada Elaine Matozinhos para fazer a entrega das
placas.

- Procede-se á entrega das placas.
0 locutor - Solicitamos às homenageadas a gentileza de retomar
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aos seus lugares. Neste momento, convidamos as Sras. Pedrelina
Alcântara de França, artesã gorutubana; Geni Maria Gonçalves,
servente de limpeza desta Casa; e Maria do Rosário Caiafa, Ouvidora
de Policia do Estado. Para fazer a entrega das placas, convidamos a
Deputada Elbe Brandão.

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Convidamos as Sras. Elguita Starick Wnuk, Vereadora de

Teófilo Otôni; Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita de Araçuai; e
Renilda de Alencar Bezerra Moreira, Juíza da Vara da Infância e da
Juventude de Teófilo Otôni. Convidamos a Deputada Maria José
Haueisen para fazer a entrega das placas-

- Procede-se à entrega das placas.
O locutor - Solicitamos às homenageadas a gentileza de retornar a

seus lugares. Convidamos a Sra. Maria Bernadete Guimarães, ex-
Vereadora de São Lourenço; e a Sra. Doracy Fiuza de Assis, Líder
Comunitária de Dores do Indaiá. Convidamos a Deputada Maria Olivia
para fazer a entrega das placas.

- Procede-se à entrega de palcas.
O locutor - Solicitamos às homenageadas a gentileza de retornar a

seus lugares. Obrigado.
Apresentação de Poesia

O Sr. Presidente - Assistiremos agora à apresentação de uma
poesia, a ser interpretada por Sueli Constâncio.

A Sra. Sueli Constâncio - Jesus sofreu toda a dor, todo o escárnio.
Aceitou a morte, morte de cruz, para que, hoje, pudéssemos ser livres
e apregoássemos liberdade.

Getsêmani, de Mário Barreto França.
- Declama-se a poesia.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Exmas. Sras. Deputadas Elaine Matozinhos, Elbe

Brandão, Maria José Haueisen, Maria Olívia; Ten.-Cel. Luciene
Magalhães de Albuquerque, Delegada Noerny Barros Guimarães,
Exma. Sra. Umbelina Lopes, Exmo. Sr. Deputado Nico Bacarat, Exmo.
Sr. Deputado J. Barreto, Prefeitos, Vereadores, funcionários da Casa,
jornalistas e repórteres que cobrem as atividades da Assembléia
Legislativa, autoridades civis e militares, Comissão Estadual das
Trabalhadoras Rurais da FETAEMG, neste momento, presto
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homenagem á D. Geni Maria Gonçalves, servente de limpeza desta
Casa, por meio da qual saúdo todas as serventes, que nos prestam
um grande serviço. Já constitui no Legislativo mineiro uma bela
tradição esta que cultivamos, de celebrar o Dia Internacional da
Mulher. Trata-se de data que nos diz de perto à emoção e ao
sentimento, porque homenageia aquela que nos gerou e que nos
ilumina pela vida afora.

Quando iniciamos a existência, recebemos um bloco de mármore e
as ferramentas necessárias para convertê-lo em escultura. Esse bloco
é nosso corpo, formado nas entranhas da mãe amorosa e amorável.
Já as ferramentas são o desvelo e a orientação que a genitora nos
consagra ao longo dos anos e que depois se completam no convívio
inestimável de nossas companheiras.

Diz a velha sabedoria chinesa que uma alegria compartilhada se
transforma em alegria dupla, enquanto a dor compartilhada é meia
dor. Eis aí uma verdade imutável que nós, homens, podemos
comprovar a cada dia: sem a solidariedade feminina, as alegrias e as
dores teriam para nós outra dimensão. As primeiras seriam menos
gratificantes, ao passo que as outras golpeariam mais fundo.

Muito se fala sobre a crescente importância da participação da
mulher no mundo atual. Equiparando-se ao homem e, não raro,
colocando-se superior a ele, ela se afirma no trato da causa pública,
nas profissões liberais, nas letras e nas artes. Em todos os ramos,
enfim, a mulher se destaca pela inteligência e pela sensibilidade que
não excluem a firmeza e a capacidade de trabalho.

No Palácio da Inconfidência, já há várias legislaturas, as colegas
parlamentares abrilhantam as nossas lides. Hoje, aqui temos as
nobres companheiras Deputadas Elaine Matozinhos, Elbe Brandão,
Maria José Haueisen e Maria Olivia, que continuam a positiva tradição
de suas predecessoras. As caras colegas, reservamos nossa
admiração e reconhecimento pela contribuição valorosa ao

jj	parlamento de Minas Gerais.
Pessoalmente, devemos reconhecer que nossa formação não se

I completaria e nossas realizações não seriam concretizadas, se não
contássemos com o carinho e o incentivo de nossa esposa e de
nossas filhas. E pensando nelas que proferimos estas palavras, em
uma de nossas primeiras e mais gratas manifestações na Presidência
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da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E é nessa
honrosa condição que estendemos à mulher brasileira e, em especial,
às nossas coestaduanas a mensagem de sincero apreço da Casa do
povo mineiro. A Presidência agradece a presença das autoridades e
dos demais convidados.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 3412000

As dez horas e trinta minutos do dia dois de maio de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria Tereza
Lara, Antônio Júlio e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão- Registra-se a presença dos Deputados Cabo
Morais, Márcio Kangussu e José Henrique. A Presidente, Deputada
Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e determina ao Deputado
Antônio Júlio que faça a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Após, a Presidente informa que a reunião se destina a
debater com convidados a Proposta de Emenda à Constituição n°
3412000, do Governador do Estado, que adapta a Constituição
Estadual à Constituição Federal, em decorrência das modificações
introduzidas pela Emenda à Constituição n° 18, de 512198, e dá outras
providências. Ato continuo, a Presidente convida a compor a Mesa o
Ten.-Cel. Fernando Muniz, representando o Cel. Mauro Lúcio Gontijo,
Comandante-Geral da PMMG; o Cel. Sáter do Espírito Santo Baracho,
Diretor-Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação do
IPSM, e o Cel. João Libério da Cunha, Assessor-Chefe da Assessoria
Jurídica do IPSM, ambos representando o Cel. Mamede Campanha
de Souza, Presidente do IPSM; o Maj. Domingos Sávio de Mendonça,
Presidente da Associação dos Oficiais da PMMG; o Subtenente Luiz
Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos Praças, Policiais e
Bombeiros Militares da PMMG - ASPRA -; o Cel. Ari de Abreu,
Comandante da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais; o Cel.
Edivaldo Picinini, Presidente do Clube dos Oficiais da PMMG - COPM
-; o Cel. Zéber do Patrocínio, Vice-Presidente da União de Pessoal da
PMMG - UPPM -, representando o Cel. Décio Pereira da Silva,
Presidente da UPPM, e o Cabo Adalberto dos Santos Valadares,
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Presidente do Clube Social dos Cabos e Soldados - CSCS. A
seguir, a Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Antônio
Júlio. Logo depois, os componentes da Mesa, cada um por sua vez,
fazem uso da palavra para tratar da matéria objeto da Comissão. A
Presidência é passada ao Deputado José Henrique. A seguir, é aberta
a fase de debates, durante a qual os Deputados Cabo Morais, Miguel
Martini e José Henrique fazem uso da palavra. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, conforme edital a ser publicado, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de maio de 2000.
Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Júlio - Miguel Martini.

ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dez horas do dia seis de dezembro de dois mil, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor
Viana, Agostinho Patrús, Chico Rafael e Cristiano Canédo
(substituindo este ao Deputado Arlen Santiago, por indicação da
Liderança do PTB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes também os Deputados Durval Angelo, Ambrósio Pinto,
Márcio Kangussu e Eduardo Brandão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo 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. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade apreciar a
matéria constante na pauta e dá ciência da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Tarcísio Delgado, Presidente da Associação Mineira
de Municípios (publicado no « Diário do Legislativo" em 3011112000);
Geraldo Barbosa Leão Júnior e Itamar Roberto da Silveira, Presidente
da Câmara Municipal de Campos Altos (publicados no "Diário do
Legistivo" em 1 011212000). A Presidência informa, ainda, o
recebimento das seguintes proposições, para as quais indicou os
relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.14312000 no 20 turno
(Deputado Agostinho Patrús) e 1.16512000 no 1 0 turno (Deputado
Doutor Viana). Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com discussão e



222
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Doutor Viana apresenta
requerimentos em que solicita a inversão da pauta desta reunião e a
retirada de pauta do Projeto de Lei n° 1.19712000. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Em
seguida, o Deputado Chico Rafael apresenta requerimento em que
solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei Complementar n°
3112000. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a
palavra, o Deputado Doutor Viana, relator do Substitutivo n° 1,
apresentado em Plenário, ao Projeto de Lei n° 358199, no 20 turno,
emite parecer por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. Na fase de discussão do parecer, o Deputado Chico Rafael
solicita vista da matéria, o que lhe é deferido pelo Presidente. A
seguir, o Deputado Agostinho Patrús, relator do Projeto de Lei n°
1.14312000 no 21 turno, emite parecer pela aprovação da proposição
na forma do vencido no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na ausência
do Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n°
1.00012000 no 1 0 turno, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Doutor Viana, que, na oportunidade, solicita o prazo regimental para
emitir parecer, o que lhe é deferido pela Presidência. Com  a palavra, o
Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei Complementar n°
17199 no 20 turno, emite parecer pela aprovação do projeto, na forma
do vencido no 1 1 turno, com as Emendas n°s 1 a 19. Na fase de
discussão, a Presidência informa que seis propostas de emenda
protocoladas na assessoria da Comissão foram retiradas por seus
autores, sendo quatro do Deputado Ambrósio Pinto e duas do
Deputado Cristiano Canêdo. Os Deputados Durval Angelo, Márcio
Kangussu, Eduardo Brandão e Cristiano Canêdo usam a palavra e
apresentam propostas de emenda. Encontra-se também em poder da
Mesa proposta de emenda do Deputado Ambrósio Pinto, protocolada
na assessoria da Comissão. Registra-se a presença do Deputado
Cabo Morais. Anunciada a fase de votação, o Deputado Cabo Morais
apresenta requerimento em que solicita a votação destacada das
Emendas n°s 6 a 9, contidas no parecer do relator. A Presidência
coloca em votação o parecer, salvo destaques e propostas de
emenda, o qual é aprovado. Após, são colocadas em votação e
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aprovadas as Emendas n°s 6 a 8. Colocada em votação a Emenda
n° 9, é esta aprovada, com voto contrário do Deputado Cabo Morais.
Em seguida, são colocadas em votação e aprovadas as propostas de
emenda dos Deputados Durval Angelo, Márcio Kangussu, Cristiano
Canêdo e Eduardo Brandão. Colocada em votação, é rejeitada a
proposta de emenda do Deputado Ambrósio Pinto. O relator,
Deputado Chico Rafael, concordando com as alterações do parecer,
emite a nova redação deste, que é aprovada pela Comissão. Passa-
se á 32 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de
proposições da Comissão. Está em poder da Mesa requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja convidado o Ten.-
Cel. Sátiro, Presidente do inquérito policial militar que está apurando
as circunstâncias que levaram à morte do policial civil Silvio Batista
Ferreira, em 211112000, em virtude de conflito envolvendo o referido
servidor e policiais militares que atendiam a uma ocorrência no Bairro
Jardim América, nesta Capital, a fim de que preste esclarecimentos
sobre o andamento das apurações. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
Hely Tarqümnio, Presidente - Cabo Morais - Cristiano Canêdo -

Sargento Rodrigues - Eduardo Brandão.	-
ATA DA 512 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às onze horas do dia dezenove de dezembro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende,
Miguel Martini, Pastor George e Cristiano Canêdo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini, 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. O Presidente
distribui ao Deputado Cristiano Canédo o Projeto de Lei n°
1.26412000, no 1 0 turno. Prosseguindo, passa à discussão e à votação
de proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. Na
ausência do Deputado Edson Rezende, o Presidente, Deputado
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Miguel Martini, redistribui o Projeto de Lei n° 1.22912000 , no 11
turno, ao Deputado Cristiano Cartêdo, que, estando em condições de
proferir seu parecer, o faz, concluindo pela aprovação do projeto com
a Emenda n° 1, apresentada. Submetido a discussão e votação, é
este parecer aprovado. Neste ínterim, comparece á reunião o
Deputado Edson Rezende. Prosseguindo, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.17912000 (relator:
Deputado Cristiano Canêdo). A seguir, o Presidente submete a
votação, em turno único, o Requerimento n° 1.80412000. Fazem uso
da palavra, para encaminhar a votação, os Deputados Edson
Rezende, Cristiano Canêdo e Miguel Martini. Submetida a votação, é
esta matéria aprovada. A seguir, a Presidência passa à discussão e à
votação dos Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 898,
1.166, 1.173 e 1.22812000, 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, 8 de março de 2001.
José Braga, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão -

Marco Régis.	 -
ATA DA ioa REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAUDE

Às quinze horas e quinze minutos do dia sete de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Marcelo
Gonçalves e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Está
presente também o Deputado Doutor Viana. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a
reunião 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
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os
Srs. Fausto Ferrer Fróes, Superintendente da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, e Francisco Leopoldo Lemos,
Coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde. O
Presidente passa a palavra ao Sr. Fausto Feirer Fróes, que se
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identifica e tece suas considerações iniciais. O Deputado Rêmolo
Aloise se ausenta dos trabalhos. Os Deputados Alberto Bejani e
Marco Régis comparecem à reunião e assumem suas funções.
Prosseguindo, o primeiro depoente é questionado pelos Deputados
Edson Rezende, Marco Régis, Alberto Bejani, Adelmo Carneiro Leão
e Hely Tarqüínio. Encerrada a participação do Sr. Fausto Ferrer Fróes,
a Presidência agradece a sua colaboração e suspende a reunião por 2
minutos para que o depoente possa se retirar. Reabertos os trabalhos,
o Presidente passa a palavra ao Sr. Francisco Leopoldo Lemos, que
se identifica, faz sua exposição inicial e, em seguida, é questionado
pelos Deputados Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Marco
Régis e Hely Tarqüínio. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Edson Rezende apresenta dez
requerimentos. Os cinco primeiros, dirigidos ao Superintendente da
FHEMIG, solicitam: 1 - cópia do documento que determinou a
nomeação dos servidores concursados, em cumprimento de ordem
judicial, conforme mencionado no depoimento prestado sob
compromisso à Comissão, ao ser indagado sobre as providências
tomadas para resolver o problema; 2 - cópia do laudo de sindicância
feita no Hospital Maria Amélia Lins, bem como das denúncias que
levaram à investigação; 3 - cópia do laudo de auditoria feita no
Hospital Regional Antônio Dias, da cidade de Patos de Minas; 4 -
cópia do Novo Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Ministério Público, sobre a regularização dos contratos administrativos
de pessoal e a promoção ou a realização do concurso público para as
suas unidades (posterior ao firmado em 22112198); 5 - cópia dos
seguintes documentos: a) o termo de cessão de uso da área
integrante do Hospital Cristiano Machado, em Sabará, de 294.300m2,
e a podaria que o anulou; b) o estudo ou o parecer, se existente, que
motivou a anulação da cessão de uso, já que é mencionada a
desobediência aos requisitos legais na Podaria n° 1.244199; c) os
documentos que comprovem a propriedade, a saber, o registro
imobiliário ou documento que o substitua; d) demarcação ou
levantamento topográfico da área, detalhamento sobre a existência de
área construída, inclusive licença da Prefeitura; e) documentos que
comprovem que a FHEMIG está envidando esforços para a retomada
do terreno (notificações, pareceres, ações judiciais, etc.); f) quaisquer
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outras informações que julgar necessárias para o esclarecimento
dos fatos. Dois requerimentos são dirigidos ao Secretário de Estado
da Saúde, solicitando: 6 - cópia dos resultados da avaliação da
efetividade do produto Bactivec, nas etapas já concluídas; 7 - o
"Manual de Normas do Programa do Ministério da Saúde", conforme
depoimento prestado pelo Coordenador de Zoonoses (Programa de
Controle da Febre Amarela e da Dengue). O oitavo requerimento,
dirigido â Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, solicita informações a respeito da abertura de
concurso público para prover o quadro de funcionários da FHEMIG. O
nono requerimento solicita que sejam ouvidos pela Comissão os Srs.
Marcos José M. de Carvalho, Secretário Municipal de Saúde de
Mateus Leme, e Roberto Eustáquio Righi, ex-Secretário Municipal de
Saúde de lbirité. O décimo requerimento solicita que seja enviado à
Procuradoria-Geral da Assembléia Legislativa pedido de análise sobre
a resposta encaminhada à Comissão pela Secretaria da Receita
Federal - Superintendência da Receita Federal da 6a Região Fiscal,
informando não poder fornecer os dados relativos às operações de
importação realizadas pela FUNED nos meses de novembro e
dezembro de 1999, por estarem elas sob a proteção de sigilo fiscal.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente informa que o inteiro teor da reunião consta
nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a colaboração do Sr. Francisco Leopoldo
Lemos, Coordenador de Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, a ser realizada no dia 8 de
março, quinta-feira, às 9h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Edson

Rezende - Marco Régis - Alberto Bejani.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 121312001
Presidência do Deputado Ambrósio Pinto

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Ivair Nogueira - José Henrique -

Marco Rêgis.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Ambrósio Pinto) - Às 20h115min, a lista
de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária,
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA
Às dez horas do dia vinte e nove de novembro de dois mil,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,
Ivo José, João Paulo, Luiz Fernando Faria e José Henrique
(substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, 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. A Presidência informa que a reunião se destina
a ouvir os Srs. Clever Antônio de Oliveira, Luiz Henrique Alves de
Souza e o Vereador Rodrigo Imar Martinez Riera, Presidente da
Câmara Municipal de Itajubá. A Presidência lamenta a ausência dos
Srs. Clever Antônio de Oliveira e Luiz Henrique Alves de Souza, que,
novamente, não comparecem a reunião desta CPI. O Deputado Luiz
Fernando Faria sugere que sejam tomadas as medidas cabíveis para
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trazer a esta CPI os Srs. Ausentes; a sugestão é acatada pela
Presidência e pelos demais parlamentares. Em seguida, o Deputado
Rêmolo Aloise passa a Presidência ao Deputado João Paulo para se
ausentar por alguns instantes, O Presidente passa ao palavra ao
Vereador Rodrigo lmar Martinez Riera, que faz uma breve exposição
sobre as denúncias relacionadas à utilização de recursos do Fundo
SOMMA no Município de Itajubá e responde a perguntas formuladas
pelos parlamentares, 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, 13 de março de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Antônio Carlos Andrada -

Durval Ângelo - Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria.
ATA DA 51 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados lvo José, Luiz
Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
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
presentes. O Presidente procede à leitura da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. Itamar Franco, Governador do
Estado; Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Henrique
Hargreaves, Secretário da Casa Civil e Comunicação Social; Celso
Castilho de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Axel Sorensen, Secretário Adjunto de
Transportes e Obras Públicas; Carlos Patrício Freitas Pereira,
Secretário da Saúde e Gestor do SUS no Estado, e Luiz Gonzaga
Medeiros, Coordenador do Cerimonial da Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, publicados no "Diário do Legislativo" em 3011112000; ofícios
do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado; das Sras. Moema
Guaraciaba Gomes Pereira, Procuradora-Chefe da Defensoria Pública
do Estado, e Maria Cesarina Noronha Magalhães, Assessora-Chefe
de Comunicação da Fundação João Pinheiro; dos Srs. Celso Castilho



rs

WQ
de Souza, Secretário Adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Marco Antônio Guimarães Monteiro,
Presidente da Rádio Inconfidência; Axel Sorensen, Secretário Adjunto
de Transportes e Obras Públicas, publicados no "Diário do Legislativo"
em 1 1112I2000; ofício da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente e
Presidente do SERVAS, publicado no "Diário do Legislativo" em
2511112000; ofícios dos Srs. Paulo Pereira da Silva, da Força Sindical,
e Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, publicados no «Diário
do Legislativo" em 711212000; ofício do Sr. José Theodoro Guimarães,
Presidente da Força Sindical, solicitando seja realizada audiência
pública para debater o Projeto de Lei n° 1.29712000. Após, o
Presidente designa para relatores das seguintes matérias os
Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.130, 1.239, 1.247,
1.259 e 1.25612000 - Deputado Ronaldo Canabrava; Projetos de Lei
n°s 1.188, 1.241, 1.245, 1.251 e 1.25212000 - Deputado Luiz
Menezes; e avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n°s 1.221, 1.246
e 1.25312000 Na seqüência dos trabalhos, o Presidente passa à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado Ivo José
submete a discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.22212000 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivo José), que é
aprovado. A seguir, submete a votação os Requerimentos n°s 1.752,
1.753 e 1.78612000, que são aprovados. Passa-se à 3 1 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado
Ronaldo Canabrava e apresenta requerimento em que solicita seja
liberada verba desta Comissão para imprimir e distribuir 3 mil

i	exemplares de publicação relativa ao trabalho nela desenvolvido.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Reassumindo a

; Presidência, o Deputado Ivo José submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.181, 1.128,
1.115, 1.060, 1.081 e 1.06512000, que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

j	parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
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Bené Guedes, Presidente - Dmo Ribeiro Silva -Marco Régis.

ATA DA 53 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As dez horas do dia dezenove de dezembro de dois , mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wanderley Ávila,
Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Wanderley
Ávila, assume a Presidência dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. Encerrada a ? Parte dos
trabalhos, a Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos n°s 1.788 a 1.799, 1.812 e
1.813/2000, do Deputado Márcio Kangussu. A seguir, o Deputado
Wanderley Ávila passa a Presidência ao Deputado Ailton Vilela e
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado ofício à
Secretaria de Estado de Assistência Social do Governo Federal e à
Coordenação Nacional do Projeto Alvorada a fim de que seja
informado a esta Comissão o teor do Ofício n° 36512000IGWA, da Sra.
Wanda Engel Aduan, Secretária desse órgão, o qual dispõe sobre a
inclusão de municípios no Programa Minas Gerais e o Projeto
Alvorada. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Wanderley Ávila agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Aílton Vilela, Presidente "ad hoc" - Dimas Rodrigues - Ambrósio

Pinto - Pedro Pinduca.
ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de dezembro de dois

mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
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Geraldo Rezende, Bené Guedes e Dalmo Ribeiro Silva, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Geraldo Rezende, 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, bem como a realizar audiência pública com representantes de
entidades da sociedade civil para discutir a situação dos mutuários da
extinta MinasCaixa, em face da edição da Medida Provisória n° 1981-
A Presidência distribui o Projeto de Lei n° 1.26912000, em 1 0 turno, ao
Deputado Bené Guedes. Passa-se à discussão e votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente indaga ao Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto
de Lei n° 1.20212000 em 10 turno, se está em condições de emitir
parecer. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende solicita prazo
regimental para melhor análise da matéria, o que é deferido pelo
Presidente. Ato contínuo, a Presidência esclarece que serão ouvidos
na reunião os Srs. Hilton Secundino Alves e Fernando Wanderley
Sampaio, Coordenador e Gerente de Administração de Crédito do
Grupo Gestor da Extinta MinasCaixa, respectivamente; e Rodrigo
Amorim Adas, Diretor de Relações Públicas, representando o Sr.
Silvio Gomes Ribas, Presidente da Associação Brasileira dos
Mutuários do Sistema Financeiro da Habitação - ABMH. Após a
composição da Mesa, o Presidente concede a palavra ao Deputado

ZI Dalmo Ribeiro Silva, que explica o objetivo da reunião. A seguir, os
convidados fazem suas explanações e respondem às perguntas
formuladas pelos Deputados João Paulo e Dalmo Ribeiro Silva,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos

a	parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
o	Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes -
o	Ailton Vilela.

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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Às dez horas do dia vinte de dezembro de dois mil, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e José Milton, membros da
supracitada comissão. Registra-se a presença do Deputado Edson
Rezende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê a seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Rodrigo Cançado, da Promotoria de
Justiça Especializada de Defesa do Cidadão, que apurou
irregularidades quanto à escolha do Reitor e do vice-Reitor da UEMG,
quanto a credenciamento de unidades agregadas como centros
universitários e quanto à não-escolha de fundações de ensino; e do
Deputado Federal Gilmar Machado, solicitando o apoio da Comissão
junto à Câmara Federal para derrubar o veto presidencial ao art. 2 0 da
Lei do FUNDEF. O Presidente informa que designou, no dia
1811212000, o Deputado Eduardo Brandão para relatar o Projeto de
Lei n° 1.27412000 e o Deputado Antônio Carlos Andrada para relatar o
Projeto de Lei n° 1.28412000. Esgotada a matéria destinada à ia Parte
da reunião, o Presidente passa à la Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Deputado José Milton, relator do Projeto de
Lei n° 89012000, emite parecer pela sua aprovação na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, relator do Projeto de Lei n° 1.16012000, emite parecer
pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o
Presidente informa que, na última reunião, o Deputado João Paulo,
relator do Projeto de Lei n° 1.17012000, emitiu parecer pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Durante a
discussão, o Deputado Dinis Pinheiro solicitou e foi concedida vista da
matéria. Continuando em discussão e submetido a votação, é
aprovado o parecer. 0 Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do
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Projeto de Lei n° 1.246/2000, emite parecer pela sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Esgotada a matéria destinada a essa
fase, o Presidente passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de proposições de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos
n°s 1.818, 1.819, 1.829 e 1.83012000. Prosseguindo, o Presidente
passa à 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando
reunião com as autoridades que relaciona, para debater a atual
situação da UNIMONTES. Antes do encerramento da reunião, os
membros da Comissão, em especial o Presidente e o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, agradecem aos pares e à assessoria pelo apoio
durante a sessão legislativa. 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, 8 de março de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique.

ATA DA 37a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO

As vinte horas e trinta minutos do dia vinte e dois de dezembro de
dois mil, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon
Terra Pinto, Eduardo Brandão, Marco Régis e Maria Olívia, 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 Marco Régis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e suspende a reunião até que as matérias estejam
em condições de ser apreciadas. Reabertos os trabalhos, às 0h30min,
o Presidente, de ofício, prorroga a reunião por mais 2 horas e
suspende novamente os trabalhos. A 1h45min, é reaberta a reunião,
com a presença dos Deputados mencionados. A Presidência distribui
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à Deputada Maria Olívia o Projeto de Lei Complementar n° 17199;
ao Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei n° 88199 e ao Deputado
Eduardo Brandão, o Projeto de Lei n° 1.21612000. Encerrada a P
Fade 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 do Projeto de Lei
Complementar n° 17199 (relatora: Deputada Maria Olivia) e dos
Projetos de Lei n°s 88199 (relator: Deputado Marco Régis) e
1.216/2000 (relator: Deputado Eduardo Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Paulo Pettersen - Marcelo

Gonçalves - Amilcar Martins.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.632

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de março de
dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ivair Nogueira, Antônio Carlos Andrada e Fábio Avelar, 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 Antônio Carlos Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator, motivo pelo qual concede a palavra ao Deputado Antônio
Carlos Andrada, que emite parecer pela manutenção do veto aos §
21 e 31 do art. 19 e pela rejeição do veto ao art. 18. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Ato continuo, o
Presidente suspende os trabalhos, para que a assessoria elabore a
ata da reunião. Logo após, é reaberta a reunião. Em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, o
Presidente dispensa a leitura da ata da reunião, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
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Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 8 de março de 2001.
Ivair Nogueira, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Fábio Avelar.

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

1.30912000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe

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

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em análise está subordinada às normas previstas na Lei

n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública.

Ao examinar os documentos anexados ao processo, certificamos
que a citada Associação preenche os requisitos previstos na referida
lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Apesar de bem instruído o projeto, apresentamos emenda ao seu
art. 1° para adequá-lo à técnica adotada por esta Casa.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.30912000,
com a seguinte Emenda n° 1.

EMENDA N° 1
No art. 1 0 , após o vocábulo "Excepcionais", suprima-se a expressão

"de Bocaiúva".
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1312/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Melense, com sede no Município de Desterro do Meio.

Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado para
exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em análise está subordinada às normas estabelecidas na

Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratórios de
utilidade pública.

Examinando a documentação anexada ao processo, constatamos
que a referida Associação preenche todos os requisitos previstos na
legislação em vigor.

No entanto, para acrescentar a sigla ao nome da entidade,
apresentamos emenda ao final do parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.31212000
com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Melense - ACM -, com sede no Município de Desterro do
Meio.".

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Diizon

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

1.330/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Fundação Maria Mãe -
FMM -, com sede no Município de Juiz de Fora.
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Após ser publicada, vem a proposição a este órgão colegiado

para exame preliminar, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise está subordinada às normas previstas na Lei

n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratários de
utilidade pública.

Ao examinar os documentos anexados aos autos do processo,
certificamos que a citada Fundação preenche os requisitos previstos
na referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.33012000,
na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

Silveira - Ermano Batista.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA I 15 DE MARÇO DE 2001

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.03612000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado José Milton, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Sociedade Musical Senhor Bom Jesus
das Flores, com sede no Município de Ouro Preto.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma em que foi apresentada.

Em prosseguimento à tramitação do projeto, compete agora a esta
Comissão apreciá-lo conclusivamente, nos termos do art. 102, VI, c/c
o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Sociedade tem por objetivo divulgar a arte musical, tendo

em vista refinar o gosto de seus filiados e da comunidade ouro-
pretana em geral.

A entidade estimula o desenvolvimento espiritual por meio da arte,
razão por que achamos oportuno outorgar-lhe o titulo de utilidade
pública.

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

1.036/2000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.161/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em tela objetiva
seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária São
Paulo, com sede no Município de Pará de Minas.

0 projeto foi publicado no "Diário do Legislativo", de 111812000, e, a
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seguir, encaminhado a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
De conformidade com a documentação juntada ao processo, a

Associação Comunitária São Paulo, sediada em Pará de Minas, é
uma sociedade civil dotada de personalidade jurídica, encontra-se em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos e tem como
membros de sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Destarte, estão atendidas as exigências para que a entidade receba
o título declaratório de utilidade pública, enunciadas na Lei n° 12.972,
de 2717198.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.16112000, na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

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

1.24212000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.24212000, do Deputado Ambrósio Pinto, visa

declarar de utilidade pública a Fundação Cultura do Espírito - FCE -'
com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Vem ele agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, de
acordo com o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Fundação tem por objetivo primordial criar condições que

possibilitem o desenvolvimento espiritual da humanidade e o
despertar da alma. Para tanto, mantém uma biblioteca para estudo e
pesquisa, propiciando ao estudante o acesso a ensinamentos de
conteúdo científico, filosófico e religioso.
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Realizando a entidade um trabalho de inegável importância

social, uma vez que estimula a expansão das relações pacificas na
sociedade, justa se torna a declaração de sua utilidade pública.

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

1 .24212000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.26012000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Andersori Adauto, o Projeto de Lei n°
1.26012000 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados e Moçambiques de Nossa Senhora do Rosário, com sede
no Município de lbiá.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva em turno único, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão visa promover, divulgar e preservar as

tradições no que diz respeito aos cânticos e danças ligados ao
congado, que é uma festa folclórica, originária da América Central, em
que os figurantes representam, entre cantos e danças, a coroação de
um rei do Congo.

Dessa forma, a Associação contribui de forma substancial para
divulgação desse evento incorporado ao nosso folclore, sendo
meritória, pois, a declaração de sua utilidade pública.

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

1.26012000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Antônio Genaro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.274/2000
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Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Fundação Educacional
Manguense, com sede no Município de Manga.

Ao proceder ao exame preliminar da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça a considerou jurídica, constitucional e legal-

Dando continuidade à tramitação, cumpre agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem proporcionado grandes benefícios sociais

aos moradores do Município de Manga.
De fato, atende aos interesses da coletividade, prestando-lhe ensino

de excelente qualidade em todos os níveis, ministrado pela Escola
Sagrada Família.

Além do mais, incentiva a prática de esportes, promovendo a cultura
e o lazer.

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

1.27412000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Antônio Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.28012000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Meio, a proposição em análise
objetiva declarar de utilidade pública o Museu de Belas Artes de
Cataguases, com sede nesse município.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 2311112000, vem o projeto a
esta Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe
o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório atende aos requisitos

determinados pela Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta a
declaração de utilidade pública.
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Não se encontra óbice, pois 1 à tramitação do projeto em causa,

que propõe outorgar ao Museu o titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.28012000, na
forma proposta.

Saia das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.284/2000
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública o Núcleo Infantil Arco-íris -
NINAI -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Ao proceder ao exame preliminar da matéria, a Comissão de
Constituição e Justiça considerou-a jurídica, constitucional e legal,
oportunidade em que apresentou a Emenda n° 1.

Cumpre, agora, a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Voltado para o atendimento de crianças de O a 6 anos, o Núcleo

Infantil Arco-Íris, além de abrigar, colabora na educação, alimentação,
saúde e higiene das crianças cujos pais não dispõem de recursos
para satisfazer-lhes as necessidades básicas.

Como extensão de seu trabalho, a entidade oferece atendimento
aos familiares de seus assistidos e à comunidade, realizando
atividades preventivas médico-odontológicas, dentre outras.

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

1.28412000, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.287/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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

em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Carvalhos -, com sede nesse
município.

Publicada em 2411112000, 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 2717198, 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 e não remuneradas
pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.28712000, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

z 
	 1.294/2000

ol	 Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Nazareno, com sede

o	nesse município.
o,	Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
o	preliminar, nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O estabelecido no projeto está sujeito às normas estabelecidas na

Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos declaratórios de
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utilidade pública.

Analisando a documentação anexada ao processo, constatamos que
a entidade em questão preenche todos os requisitos dispostos na
referida lei.

Assim sendo, não encontramos óbice ã tramitação da matéria.
Conclusão

Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucional idade
e legalidade do Projeto de Lei n° 1.29412000, na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

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

1.29812000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Pauto Pettersen, tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Assistência Social e
Educacional João Matias de Oliveira e Célia, com sede no Município
de Santana do Paraíso.

Publicada em 3011112000, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interna

Fundamentação
Após a consulta da documentação anexada ao processo,

verificamos que a entidade mencionada no relatório preenche os
requisitos dispostos na Lei n° 12.972, de 2717198, que rege os atos
declaratórios de utilidade pública.

Não obstante, optamos por apresentar emenda ao projeto, para
acrescentar a sigla da entidade, em conformidade com o art. 1 0 de seu
estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.29812000, com a Emenda n° 1, a
seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência
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Social e Educacional João Matias de Oliveira e Célia - CEJOC -,
com sede no Município de Santana do Paraíso.".

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.301/2000
Comissão de Constituição e Justiça

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

em tela visa declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita de
Abre-Campo, com sede no Município de Abre-Campo.

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

Fundamentação
A declaração de utilidade pública de entidades é regida pela Lei n°

12.972, de 2717198.
Consultando a documentação anexada ao processo, constatamos

que a entidade em questão preenche todos os requisitos dispostos na
referida lei, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação da
matéria.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.30112000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.308/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto de lei em tela

objetiva declarar de utilidade pública a Obra de Assistência Social da
Paróquia de Mercês - OASPM -, com sede no Município de Mercês.

j	Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art.102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação



246
Os requisitos pelos quais as sociedades civis constituídas ou em

funcionamento no Estado de Minas Gerais podem ser declaradas de
utilidade pública estão previstos no art.1 1 da Lei n° 12.972 , de
2717198, a saber: elas devem comprovar que adquiriram personalidade
jurídica, que estão em funcionamento há mais de dois anos e que os
cargos de diretores são preenchidos por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo desempenho de suas funções.

A vista da documentação que se fez anexar ao projeto, verifica-se
que tais quesitos foram inteiramente atendidos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jurididade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.30812000
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

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

1.32012000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Amilcar Martins, por meio do Projeto de Lei n°

1.32012000, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Centro de Acolhimento ao Menor Santa Inês - CAMESI -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicada em 1211212000, vem a matéria a esta Comissão para o
exame dos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames

emanados da Lei n° 12.972, de 2717198, que regulamenta os atos
declaratórios de utilidade pública no Estado e obriga a entidade que
pleiteia o título declaratôrio a ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos e ter como diretores pessoas
idôneas e sem remuneração.

Compulsando a documentação que instrui os autos do processo,
verificamos que o Centro de Acolhimento do Menor Santa Inês atende
aos requisitos constantes na norma disciplinadora da matéria, o que
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nos leva a considerar não haver óbice à tramitação do processo
nesta Casa. A emenda ora apresentada tem por único objetivo, pois,
fazer constar no art. lO da proposição o nome correto da entidade.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.32012000 com
a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro de Acolhimento

do Menor Santa Inês - CAMESI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.".

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.356/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado .Sebastião Costa, o projeto de lei em

epígrafe tem por escopo declarar de utilidade pública o Centro
Recreativo e Social de Inhapim, com sede no Município de Inhapim.

Publicada a proposição em 231312001, vem agora a esta Comissão,
que deverá fazer o exame de seus aspectos jurídico, constitucional e
legal, conforme o estabelecido pelo art. 102, III, "a", do Regimento

ZI
	Interno.

cl	 Fundamentação
A matéria de que trata o projeto de lei está disciplinada em nosso

ordenamento jurídico pela Lei n° 12.972, de 2717198, que estabelece
os requisitos para se declarar de utilidade pública entidade de direito
privado.

Exige ela que a postulante tenha personalidade jurídica, funcione há
mais de dois anos e que os membros de sua diretoria sejam pessoas
idôneas e não remuneradas.

Por atender aos quesitos estabelecidos pela legislação em vigor,
não vislumbramos óbice legal ou constitucional à tramitação da
matéria nesta Casa.
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A Emenda n° 1, apresentada na conclusão deste parecer, visa

apenas a acrescentar a sigla que integra o nome da entidade.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.35612001 com
a Emenda n° 1, a seguir apresentada-

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Recreativo e

Social de Inhapim - CRESCI -, com sede no Município de lnhapim."
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.

• Geraldo Rezende, Presidente - Errnano Batista, relator - Dilzon Meio
- Agostinho Silveira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.385/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por
escopo a declaração de utilidade pública da entidade Projeto Bom
Pastor, com sede no Município de Sabará.

Após ser a matéria publicada em 241212001, foi encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, seguindo os ditames do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei em tela de matéria atinente à competência do

Estado membro, que editou a Lei n° 12.972, de 2717198
estabelecendo os requisitos legais necessários para que uma
entidade possa ser declarada de utilidade pública.

Verificando a documentação apresentada pelo Projeto Bom Pastor e
anexada ao processo que tramita nesta Casa, constatamos o pleno
atendimento às exigências legais, o que nos leva a considerar não
haver óbice à tramitação da proposição nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.38512001
na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

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

1.386/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa

a declarar de utilidade pública a entidade denominada Comunidade
Sião, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 241212001, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar dos seus aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o projeto de lei sob comento da declaração de utilidade pública

da Comunidade Sião, entidade de direito privado, que provou ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e ter em sua diretoria pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções, estando , assim, conforme determina a Lei
n° 12.972, de 2717198, que dispõe sobre a matéria.

Por não contrariar preceitos constitucionais e legais, não
encontramos óbice á tramitação da proposição nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.38612001 na forma original.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.321/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Cristiano Canêdo e José Henrique, o
projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Paulistano Futebol Clube o imóvel que especifica, localizado no
Município de Muriaé.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1211212000, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar, conforme preceitua o art. 102,
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III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A iniciativa em tela vem prover a necessária autorização legislativa

para que o Estado aliene bem imóvel público, segundo determinação
contida no art. 18 da Constituição Estadual.

Atende ainda aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal
n°8.666, de 2117193, e pelo art. 16 da Lei n°9.444, de 25111187.

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da
doação de imóvel do Estado depende da outorga de específica
autorização legislativa, da existência de interesse público no negócio
jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de licitação. Ademais, o
bem não pode estar destinado ao uso comum do povo, nem
atendendo a finalidade administrativa especial.

O imóvel a que se refere o projeto de lei em exame é constituído de
uma área urbana de 38.858m2, onde está sediado o Paulistano
Futebol Clube, que, no decorrer dos anos, vem efetuando grandes
benfeitorias no local.

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário
averiguar-se o cumprimento dos requisitos acima exigidos.

De pronto, verificamos que o imóvel a ser alienado está sem
nenhuma destinação pública. Por outro lado, o interesse público que
envolve a operação é evidenciado pelo fato de o donatário, além de já
ter realizado muitas benfeitorias no local destinadas ao lazer da
comunidade, pretende instalar mais serviços destinados à população.

Com relação à licitação, esta se apresenta descabida. Estamos em
face da inexigibilidade do certame licitatório e podemos afirmar que a
avaliação será realizada por órgão técnico do Poder Executivo, e o
valor constará no instrumento de doação.

Atendendo o projeto de lei em tela ás exigências da legislação em
vigor, não há óbice que impeça a pretendida autorização legal para se
efetivar a alienação do imóvel em causa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.32112000
na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 217 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 131312001
Presidência dos Deputados Ivo José e Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: 1a Fase
(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 18612001
(encaminha os Projetos de Lei n

o
s 1.419 a 1.43012001) que dispõe

sobre a reestruturação de secretarias de Estado e dá outras
providências), do Governador do Estado - Ofícios - 21 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
Complementar n

o
s 35 e 3612001 - Projetos de Lei n

o
s 1.423 a

1.43012001 - Requerimentos n
o
s 1.953 a 1.96812001 - Requerimentos

dos Deputados Márcio Cunha, Durval Angelo e Chico Rafael -
Proposições não recebidas: requerimentos dos Deputados Eduardo
Brandão e Dalmo Ribeiro Silva - Comunicações: Comunicações dos
Deputados João Leite, Maria Olivia (2), Amilcar Martins, Agostinho
Patrús, Miguel Martini, Paulo Pettersen (2) e Adelmo Carneiro Leão -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada,
Dalmo Ribeiro Silva, Márcio Cunha, Amilcar Martins e Doutor Viana -
21 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscrições - Questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Designação de
Comissões: Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre as
Propostas de Emenda â Constituição n os 49 e 5012001 - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Márcio Cunha, Chico Rafael e Durval Angelo; deferimento
- Questão de ordem - Requerimento do Deputado Antônio Andrade;
deferimento; discurso do Deputado Antônio Andrade - Requerimento
do Deputado Sebastião Costa; deferimento; discurso do Deputado
Rêmolo Aloise - Requerimento do Deputado Miguel Martini;
deferimento; discurso do Deputado Miguel Martini - Y Fase: Questões
de ordem; chamada para recomposição do número regimental;
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos - Questão
de ordem - Palavras do Sr Presidente - Encerramento - Ordem do
Dia.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley

Ávila - Alvaro Antônio - 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 - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqümnio - 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 Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro
Pinduca - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - 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 das atas das três reuniões
anteriores.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Márcio Cunha, 2 0- Secretário "ad hoc", procede à

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

Correspondência
- O Deputado Fábio Avelar, 1 1-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 18612001*
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Belo Horizonte, 8 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, para o obséquio de

sua atenção e apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em
regime de urgência, os anexos projetos de lei, que dispõem sobre a
reorganização de Secretarias de Estado e dão outras providências,
conforme exposição de motivos em anexo, da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu
alto apreço e consideração.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
Ofício n° 78I2001ISEPLAN
Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Governador,
Em continuidade ao esforço e à determinação do seu Governo no

sentido do aperfeiçoamento e da melhoria do desempenho dos órgãos
e entidades que compõem o setor público do Poder Executivo
Estadual, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, através da Superintendência Central de Planejamento
Institucional - SCEPI -, com o apoio da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração, está procedendo a revisão da
proposta submetida a Vossa Excelência em novembro de 2000, que
contemplava a reestruturação de parte desses órgãos e entidades.

Uma etapa dessa tarefa está concluída, possibilitando a formulação
de nova proposta, que, nesta oportunidade, temos a honra de
encaminhar a Vossa Excelência e que, em síntese, descrevemos a
seguir:

1 - Desmembramento da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social em:

- Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC -;
- Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM -;
- Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.
2 - Transformação da Superintendência Geral Fundiária da

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN - na autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais
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- TER.
3 - Criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do

Estado de Minas Gerais - IDENE -, resultante da transformação da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE - e da absorção da Superintendência de
Desenvolvimento do Norte de Minas - SUDENOR/SEPLAN.

4 - Reestruturação da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN.

5 - Extinção de cargos comissionados em Secretarias e no
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG -, totalizando, no projeto anexo, mais de 2.000 cargos
extintos.

Cumpre-nos destacar que o desmembramento da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicação Social em Secretaria de Estado
da Casa Civil, Secretaria de Estado da Comunicação Social e
Secretaria de Estado de Governo não acarretará ônus adicional para o
Estado. O orçamento das três novas Secretarias estará limitado
àquele estabelecido para a atual Secretaria, e o número total de
cargos comissionados será reduzido, diminuindo seu custo em
R$250.000,00 anuais

A transformação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
ITER - em autarquia representará grande avanço para a
implementação da política agrária estadual, clara prioridade do seu
Governo. Os benefícios sociais a serem proporcionados pela
autonomia da entidade serão percebidos rapidamente, tendo em vista
as diretrizes e metas já estabelecidas para a atuação do ITER.

A criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do
Estado de Minas Gerais - IDENE -, absorvendo as funções da
Superintendência de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
SUDENOR - e da Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE -, justifica-se pela necessidade de
uniformizar e fortalecer a construção de políticas públicas no Norte e
Nordeste de nosso Estado, abrangendo também a área mineira da
SUDENE, que atualmente inclui o vale do Jequitinhonha.

A reestruturação da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN - contém as medidas de conseqüência
da criação das autarquias ITER e IDENE e também as de redução e
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adequação de sua estrutura, proporcionando à Secretaria maior
dinamismo e economia no desenvolvimento das atividades de
planejamento.

A proposta de extinção de cargos comissionados em Secretarias de
Estado e no DER-MG faz ultrapassar a previsão de redução de 2.000
cargos em comissão na folha de pagamento do Poder Executivo. Essa
medida faz parte do projeto de reforma administrativa, cuja revisão,
ainda em curso, tem aqui mais uma etapa concluída.

Outras etapas já vêm senda trabalhadas, como alterações
estruturais de outras Secretarias, que constavam na proposta inicial e
merecem revisão após determinações de Vossa Excelência, e outros
projetos de reorganização institucional de algumas fundações e
autarquias, que já se encontram em fase final de conclusão.

Ao submeter a Vossa Excelência a presente proposta, reafirmamos-
lhe os nossos sentimentos de estima e respeito.

Atenciosamente,
Mauro Santos Ferreira, Secretário de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral.
PROJETO DE LEI N°1.419/2001

Dispõe sobre a reorganização de Secretarias de Estado e dá outras
providências.

Capítulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1 0 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social
fica desmembrada como se segue:

- Secretaria de Estado da Casa Civil, de que disporá o Capítulo II
desta lei;

II - Secretaria de Estado da Comunicação Social, de que disporá o
Capitulo III desta lei;

III - Secretaria de Estado de Governo, de que disporá o Capítulo IV
desta lei.

Capitulo II
Da Secretaria de Estado da Casa Civil

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 21 - A Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC - tem por
finalidade prestar assessoramento direto ao Governador do Estado no
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desempenho de suas atribuições, especialmente na supervisão e
execução das atividades administrativas da governadoria.

Art. 30 - Compete à Secretaria de Estado da Casa Civil:
- executar as atividades de suporte às unidades que compõem a

ciovernadoria nos aspectos de recursos humanos, administrativos,
materiais, orçamentários e financeiros;

II - controlar e processar para publicação os atos
assinados pelo Governador do Estado;

III - coordenar as atividades de recebimento e
correspondência, controle e arquivamento de
documentos da Secretaria;

administrativos

expedição de
processos e

IV - executar as atividades relativas ao funcionamento e â
manutenção dos palácios e da residência oficial;

V - exercer a supervisão dos órgãos e entidades de sua área de
competência;

VI - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 40 - A Secretaria de Estado da Casa

estrutura orgânica:
- Gabinete;

Civil tem a seguinte

c

o
-c

II - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
III - Assessoria Técnica;
IV - Assessoria de Atos;
V - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
b) Diretoria de Administração;
VI - Diretoria de Documentação;
VII - Superintendência de Administração de Palácios:
a) Diretoria de Manutenção;
b) Diretoria de Serviços;
c) Diretoria Operacional.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em decreto
Seção III

Da Área de Competência
Art 50 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado da
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Casa Civil:

- órgãos colegiados:
a) Conselho Estadual da Juventude - CEJ -;
b) Conselho Estadual da Mulher - CEM -;
li - órgãos autônomos:
a) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais em Brasília - ERBR -;
b) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais no Rio de Janeiro - ERRJ -;
c) Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas

Gerais em São Paulo - ERSP -;
III - autarquias:
a) Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - lo-;
b) Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG -;
IV - empresa:
a) Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 60 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil:

- seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
II - seis cargos de Assessor do Governador, código MG-02, símbolo

AG-02;
III - dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A;
IV - onze cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
V - dez cargos de Auxiliar de Intendência II, código EX-31, símbolo

4/A;
VI - três cargos de Auxiliar de Intendência III, código EX-32, símbolo

6/A;
VII - um cargo de Governanta, código EX-13, símbolo 8/A;
VIII - um cargo de Mordomo, código EX-15, símbolo 8/A;
IX - quatro cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A;
X - trinta cargos de Secretário Microrregional Executivo, código EX-

44, símbolo 11/A.
Art. 70 - 0 cargo de Subsecretário da Secretaria de Estado da Casa
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Civil passa a denominar-se Secretário Adjunto.

Art. 80 - As classes de cargo de Assessor de Assuntos Internacionais
1, código MG-48, símbolo AI-01, e de Assessor de Assuntos
Internacionais II, código MG-49, símbolo Al-02, passam a denominar-
se Assessor de Assuntos de Cerimonial e Assessor Adjunto de
Assuntos Internacionais, respectivamente, mantidas as mesmas
remunerações.

Art. 90 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil, um cargo de Auditor Setorial, código MG-45,
símbolo US-45.

Art. 10 - O quadro de Cargos Comissionados da Vice-Governadoria,
da Secretaria Particular do Governador e da Assessoria de Assuntos
Internacionais integram o Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil.

Art. 11 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil, bem como o
Quadro de Cargos Especiais são os constantes no Anexo 1 desta lei.

§ 1 0 - A forma de recrutamento dos cargos em comissão constantes
no quadro de que trata o "caput" deste artigo será estabelecida em
decreto.

§ 20 - Ficam extintos os cargos em comissão da Secretaria de
Estado da Casa Civil que não constam no Anexo 1 desta lei.

Art. 12 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil será complementada com a transferência de
ocupantes de cargos de provimento efetivo e de detentores de função
pública.

Parágrafo único - O quadro de que trata o "caput" do artigo será
publicado pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração no prazo de trinta dias após a publicação desta lei.

Capitulo III
Da Secretaria de Estado da Comunicação Social

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 13- A Secretaria de Estado da Comunicação Social - SECOM -
tem a finalidade de propor, executar e acompanhar a política estadual
de comunicação social do Estado.

Art. 14 - Compete â Secretaria de Estado da Comunicação Social:



260
- definir e implantar programas de comunicação social do

Governo do Estado;
II - planejar, orientar e promover a execução das atividades

informativas do Governo do Estado, desenvolvendo a articulação dos
órgãos e das entidades na divulgação e difusão de informações;

III - assessorar o Governador do Estado em seu relacionamento com
a imprensa local, nacional e estrangeira, visando à centralização e ao
ordenamento do intercâmbio de informações entre o governo e a
sociedade;

IV - promover a divulgação, em caráter estritamente informativo, das
principais atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da
administração pública do Poder Executivo;

V - celebrar contratos, convênios, acordos, ajustes e outros
instrumentos com entidades de direito público e privado, nacionais e
estrangeiras, para a realização de seus objetivos;

VI - planejar e implantar campanhas de interesse social, em
cooperação com órgãos e entidades públicas estaduais;

VII - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades
da sua área de competência;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 15 - A Secretaria de Estado da Comunicação Social tem a

seguinte estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Administração;
b) Diretoria de Finanças;
III - Superintendência de Publicidade:
a) Diretoria de Propaganda;
b) Diretoria de Mídia;
IV - Superintendência de Imprensa.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto.
-	Seção III

Da Área de Competência
Art. 16- Integram a área de competência da Secretaria de Estado da
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Comunicação Social:- órgão colegiado:
a) Conselho Estadual de Comunicação Social - CECS -;
II - autarquia:
a) Departamento Estadual de Telecomunicações - DETEL -;
III -fundação:
a) Fundação TV Minas - Cultural e Educativa;
IV - empresa:
a) Rádio Inconfidência Ltda.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 17 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Comunicação Social, os seguintes cargos:

- um cargo de Secretário de Estado;
II - um cargo de Chefe de Gabinete, código MG-01;
III - dois cargos de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18;
IV - quatro cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
V - três cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
VI - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45.
AI. 18 - Ficam transferidos para o Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Comunicação Social os seguintes cargos de
provimento em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil:

- um cargo de Subsecretário de Estado, que passa a denominar-se
Secretário Adjunto;

II - seis cargos de Assessor de Comunicação, código MG-19,
zi	símbolo AM-19;

III - dez cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
IV - dois cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
V - dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo

9/A;
VI - um cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
VII - um cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A.
Art. 19 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de

.	função pública lotados na Subsecretaria de Comunicação Social ficam
à disposição da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e

;	Administração e serão transferidos para outros órgãos da
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administração direta, preferencialmente para a Secretaria de
Estado da Comunicação Social.

Art. 20 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria de Estado da Comunicação Social, bem
como o Quadro de Cargos Especiais, são os constantes no Anexo II
desta lei.

Parágrafo único - A forma de recrutamento dos cargos em comissão
constantes no quadro de que trata o "caput" deste artigo será
estabelecida em decreto.

Art. 21 - Ficam transferidas para a Secretaria de Estado da
Comunicação Social as obrigações desempenhadas pela extinta
Subsecretaria de Comunicação Social em convênios, contratos,
ajustes e acordos.

Art. 22 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil será complementada com a transferência de
ocupantes de cargos de provimento efetivo e de detentores de função
pública.

Parágrafo único - O quadro de que trata o "caput" do artigo será
publicado pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração no prazo de trinta dias após a publicação desta lei.

Capítulo IV
Da Secretaria de Estado de Governo

Seção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 23 - A Secretaria de Estado de Governo - SEGOV - tem por
finalidade assistir ao Governador do Estado no desempenho de suas
atribuições constitucionais e políticas.

Art. 24 - Compete à Secretaria de Estado de Governo:
- coordenar as ações de representação e relacionamento político

institucional do Governo do Estado nos níveis municipal, federal e com
a sociedade;

II - coordenar o relacionamento do governo com as lideranças
políticas do Estado, com a Assembléia Legislativa e o Congresso
Nacional;

III - acompanhar a atividade legislativa de interesse do Estado;
IV - subsidiar, por meio de pesquisas de opinião pública, a

orientação da atuação do Governo no atendimento das demandas da
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sociedade;
V - manter sistema de informações municipais e das ações de

governo com aplicação nos municípios;
VI - exercer outras atividades correlatas.

Seção II
Da Estrutura Orgânica

Art. 25 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II -Assessoria Parlamentar;
III - Assessoria de Assuntos Legislativos;
IV - Assessoria Técnica;
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Apoio â Administração Municipal:
1 - Diretoria de Programas Especiais;
2 - Diretoria de Informação e Orientação aos Municípios;
b) Superintendência de Controle de Convênios:
1 - Diretoria de Convênios;
2 - Diretoria de Prestação de Contas;
c) Diretoria de Documentação;
d) Superintendência de Integração Interinstitucional:
1 - Postos de Serviço Integrado Urbano - PSIU -;
VII - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Finanças;
b) Diretoria de Administração.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em decreto.
Seção III

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 26 - Ficam transferidos para o Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Governo os seguintes cargos de provimento
em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil:

- um cargo de Subsecretário de Estado;
II - quatro cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
III - cinco cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
IV - quatro cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-
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24;

V - vinte e seis cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-
12;

VI -três cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
VII - um cargo de Assessor Técnico, código MG-18, símbolo AT-18;
VIII - sete cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
IX - dois cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 9/A;
X - quatro cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
Xl - dois cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
XII - dez cargos de Secretário Microrregional Executivo, código EX-

44, símbolo 11/A.
Art. 27 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Governo:
- um cargo de Secretário de Estado;

II - um cargo de Chefe de Gabinete, código MG-01;
III - dois cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
IV - um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45.
Art. 28 - Os servidores ocupantes de cargo efetivo e detentores de

função pública lotados na Secretaria de Assuntos Municipais ficam à
disposição da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração e serão transferidos para outros órgãos da
administração direta, preferencialmente para a Secretaria de Estado
de Governo.

Art 29 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria de Estado de Governo, bem como o Quadro
de Cargos Especiais são os constantes no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - A forma de recrutamento dos cargos em comissão
constantes no quadro de que trata o "caput" deste artigo será
estabelecida em decreto.

Art. 30 - A composição do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Casa Civil será complementada com a transferência de
ocupantes de cargos de provimento efetivo e de detentores de função
pública.

Parágrafo único - O quadro de que trata o "caput" do artigo será
publicado pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
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Administração no prazo de trinta dias após a publicação desta lei.
Capitulo IV

Seção 1
Do Sistema Estadual de Planejamento

Art. 31 - O Sistema Estadual de Planejamento tem por finalidade o
estudo e o planejamento da ação governamental, bem como a
definição de critérios técnicos, econômicos, sociais e administrativos
para o estabelecimento de suas prioridades.

Art. 32 - O Sistema Estadual de Planejamento tem por função
especifica:

- planejar e coordenar a ação governamental, mediante a
elaboração, o acompanhamento e o controle de planos e programas
globais, setoriais e regionais, de duração anual e plurianual:

II - estabelecer metas e priorizar a utilização de recursos da
administração pública estadual, mediante a adoção de normas e
procedimentos que assegurem a redução dos custos e expansão dos
benefícios;

III - definir critérios técnicos, econômicos e sociais para o
estabelecimento de prioridades das atividades governamentais;

IV - proceder a estudos sistemáticos das condições estruturais,
gerenciais e operacionais necessários ás concretizações das metas
governamentais, mediante ações de planejamento institucional;

V - desenvolver e manter atividades de articulação intra e
intergoverna mental.

Seção II
Da Estrutura e do Funcionamento das Atividades Organizadas em

Subsistemas
Art. 33 - As atividades de planejamento, programação e

acompanhamento da ação governamental são organizadas na forma
dos seguintes subsistemas:

- Subsistema de Planejamento Econômico-Social, que tem por
finalidade planejar e coordenar a ação governamental, mediante a
elaboração, o acompanhamento e o controle de planos e programas
globais, setoriais e regionais, de duração anual e plurianual;

II - Subsistema de Planejamento Institucional, que tem por finalidade
o desenvolvimento de estudos sistemáticos das condições estruturais,
gerenciais e operacionais necessários ás concretizações das metas
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governamentais, mediante ações de planejamento institucional;

III - Subsistema de Programas Multissetoriais, que tem por finalidade
planejar e acompanhar a ação governamental mediante a formulação
de planos, programas e projetos de natureza especial em regime
multissetorial;

IV - Subsistema de Orçamento, que tem por finalidade coordenar,
compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários e
financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos e metas
governamentais, bem como o acompanhamento da sua execução.

Art. 34 - Os subsistemas a que se refere o artigo anterior
apresentam a seguinte composição:

- unidades administrativas centrais: aquelas mencionadas nos
incisos VI, VII, VIII e IX do art. 39 desta lei;

II - unidades administrativas setoriais: aquelas que desenvolvem as
atividades indicadas no artigo anterior, em Secretarias de Estado e
órgãos autônomos;

III - unidades administrativas seccionais: aquelas que desenvolvem
as atividades indicadas no artigo anterior, em entidades da
administração indireta estadual.

§ 1 0 - A unidade administrativa central incumbir-se-á da orientação
normativa, da supervisão técnica do planejamento e da
compatibilização deste com os planos de Governo.

§ 20 - As unidades administrativas setoriais de Secretaria e de órgão
autônomo e seccionais de entidade da administração estadual
incumbir-se-ão de promover a integração das atividades próprias dos
subsistemas a que pertençam.

§ 30 - o Subsistema de Programas Multissetoriais,
excepcionalmente, não possui unidades setoriais e seccionais
permanentes.
§ 40 - São consideradas unidades setoriais ou seccionais do

Subsistema de Programas Multissetoriais aquelas envolvidas nos
programas multissetoriais no período de sua duração-

Art. 35 - As unidades administrativas setoriais e seccionais, nas
áreas organizadas como subsistemas, subordinam-se:

- administrativa e diretamente, ao respectivo Secretário de Estado,
dirigente de órgão autônomo ou entidade na qual estão integradas;

11 - tecnicamente, à Secretaria de Estado do Planejamento e
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Coordenação Geral, por meio da correspondente unidade central.

Art. 36 - Compete ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral a supervisão dos órgãos e entidades do Sistema
Estadual de Planejamento.

Seção III
Da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Subseção 1
Da Finalidade e da Competência

Art. 37 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral - SEPLAN - tem por finalidade coordenar a formulação das
políticas públicas visando ao desenvolvimento econômico, social e
institucional do Estado.

Art. 38 - Compete à Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral:

- a análise e o acompanhamento da realidade externa visando a
subsidiar a formulação de políticas públicas;

II - o estudo e a proposição de diretrizes para o desenvolvimento
econômico e social do Estado;

III - o planejamento, o acompanhamento, a avaliação e a
coordenação das ações do Governo, por meio de programas e
projetos articulados em níveis global, setorial e regional;

IV - a integração de esforços na esfera dos Governos Federal,
Estadual e Municipal, bem como entre os Poderes do Estado, visando
ao melhor atendimento das demandas da sociedade e do
desenvolvimento do Estado;

V - o aprimoramento do modelo da administração pública estadual,
tendo em vista a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a
otimização de resultados;

VI - o estabelecimento de diretrizes e a coordenação da execução
de projetos de organização e reestruturação de órgãos e entidades do
Poder Executivo;

VII - a elaboração dos planos plurianuais e anuais de Governo, bem
como o acompanhamento da execução física, orçamentária e
financeira, visando ao controle e à avaliação de seus resultados e à
eficácia de sua ação;

VIII - a participação, como representante do Estado, em conselhos e
colegiados do sistema de planejamento local, regional e nacional;
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IX - a participação na formulação e no acompanhamento da

implementação das políticas de incentivo, de crédito e de
financiamento das atividades econômicas e sociais desenvolvidas no
Estado;

X - o planejamento, a organização, a coordenação e o controle das
atividades a cargo do Estado, relativas às funções públicas de
interesse comum das regiões metropolitanas;

Xl - a supervisão das atividades dos órgãos e entidades da sua área
de competência;

XII - o exercício de outras atividades correlatas-
Subseção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 39 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral - SEPLAN - tem a seguinte estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Assessoria de Análise Econômica;
III -Assessoria Técnica;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização e Informação;
V - Superintendência de Administração e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Humanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
VI - Superintendência Central de Planejamento Econômico-Social:
a) Diretoria Central de Planejamento Setorial e Regional;
b) Diretoria Central de Acompanhamento e Avaliação da Ação

Governamental;
c) Diretoria Central de Políticas Públicas;
VII - Superintendência Central de Planejamento Institucional:
a) Diretoria Centra! de Informações Institucionais;
b) Diretoria Central de Pesquisas Institucionais;
c) Diretoria Central de Projetos Organizacionais;
VIII - Superintendência Central de Programas Multissetoriais e

Metropolitanos:
a) Diretoria Central de Coordenação Metropolitana;
b) Diretoria Central de Programas e Projetos;
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c) Diretoria Central de Coordenação de Recursos Financeiros;
IX - Superintendência Central de Orçamento:
a) Diretoria Central de Programação Orçamentária do Setor de

Administração;
b) Diretoria Central de Programação Orçamentária dos Setores

Social e de Infra-estrutura;
c) Diretoria Central de Programação Orçamentária das Empresas e

de Consolidação Global;
d) Diretoria Central de Normas e Políticas Orçamentárias.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em
decreto.

Subseção III
Da Área de Competência

Art. 40 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral:

- autarquia:
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -

IDENE -;
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.
II - fundação:
Fundação João Pinheiro - FJP.
III - empresa:
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.
Art. 41 - Fica extinta a autarquia Agência Estadual de Regulação de

Serviços Públicos de Minas Gerais - ARSEMG - I a que se refere a Lei
n° 12.999, de 31 de julho de 1998.

Subseção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 42 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral:

- vinte e cinco cargos de Coordenador Geral, código MG-39,
símbolo CG-01;

II - um cargo de Assessor-Chefe, código MG-09, símbolo AC-09;
III - um cargo de Diretor III, código MG-04, símbolo DR-04;
IV - um cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06;
V - um cargo de Assessor de Expansão Urbana, código MG-40,
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símbolo AE-40;

VI - dois cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, símbolo
9/A;

VII - sete cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
VIII - um cargo de Supervisor II, código CH-02, símbolo 9/A.
Art. 43 - Ficam extintas as funções de Assessor Técnico Regional,

Secretário Executivo e Coordenador Setorial, previstas no art.12 da
Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995, assim como a remuneração
estabelecida pelo parágrafo único do referido artigo.

Parágrafo único - Os servidores designados para as funções de que
trata este artigo retornarão para o órgão ou entidade de origem.

Art. 44 - Fica criado no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral:

- um cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45 de
recrutamento limitado;

II - cinco cargos de Assessor de Atividade Central, código MG - 30,
símbolo AA-30, de recrutamento limitado.

Art. 45 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
de Pessoal da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral, bem como os Cargos Especiais são os constantes no Anexo VII
desta lei.

Parágrafo único - A forma de recrutamento dos cargos em comissão
constantes no quadro de que trata o "caput" deste artigo será
estabelecida em decreto.

Capítulo V
Disposições Gerais, Transitórias e Finais

Art. 46 - Fica subordinado diretamente ao Governador do Estado o
Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Minas Gerais -
CONSEA.

Art. 47 - Fica criado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Segurança Pública, um cargo de Auditor Setorial, código
MG-45, símbolo US-45.

Art. 48 - Fica incluída, no Grupo de Direção Superior do Decreto n°
37.711, de 29 de dezembro de 1995, a classe de cargos de Auditor
Setorial, código MG-45, símbolo US-45, de recrutamento limitado, com
vencimento de R$1.708,00 (mil setecentos e oito reais).

Art. 49 - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
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Administração adotará os procedimentos necessários à codificação
e identificação dos cargos extintos, criados, transferidos ou alterados
por esta lei.

Art. 50 - A codificação e o estabelecimento dos símbolos dos cargos
pertencentes aos quadros de pessoal das fundações e autarquias
serão disciplinados pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos
e Administração por meio de resolução do seu Secretário.

Art. 51 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão da
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Minas Gerais
- ARSEMG - a que se referem os Anexos 1 e III da Lei n° 12.999, de 31
de julho de 1998.

Art. 52 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até a importância de R$83.323.000,00 (oitenta e três milhões
trezentos e vinte e três mil reais) para a instalação das Secretarias
criadas por esta lei, observado o disposto no inciso II do art. 40, da Lei
Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - O valor de que trata o artigo é previsto na Lei
Orçamentária n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, e não onera o
orçamento geral do Estado.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil

(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2001)
Cargos de Provimento em Comissão

Lotação A - Secretaria de Estado da Casa Civil
* - O quadro referente ao Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo 1
Secretaria de Estado da Casa Civil

(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2001)
* - O quadro referente a este Anexo 1 foi publicado na edição do "diário
do Legislativo" de 16.3.2001.

8 - Cargos Extintos
* - O quadro dos Cargos Extintos foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo 1
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Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil

Lotação 6 - Gabinete do Vice-Governador
* - O quadro referente ao Anexo 1 foi publicado na edição do 'Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo 1
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil

Lotação C - Secretaria Particular do Governador
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo 1
Quadro Especial de Pessoal da Casa Civil

•	Lotação D -Assessoria Especial de Assuntos Internacionais
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo II
A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da

Comunicação Social
(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2001)

Cargos de Provimento em Comissão
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Al -Quadro de Cargos Especiais
Secretário de - - 01
Estado
Secretário	- - 01
Adjunto de
Estado

Anexo III
A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Governo

(a que se refere o art. da Lei n° , de de de 2001)
Cargos de Provimento em Comissão

* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16-3.2001.

Al - Quadro de Cargos Especiais
Secretário	- - 01
de Estado
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Subsecretár
io de
Estado

Anexo IV
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

(a que se refere o art. da Lei no, de de de 2001)
A - Quadro Especial de Pessoal

Cargos de Provimento em Comissão
* - O quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Al - Quadro de Cargos Especiais

Estado
MUM

Adjunto de
Estado

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

PROJETO DE LEI N° 1.42012001
Dispõe sobre a extinção de cargos e dá outras providências.
Art. 1 0 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
II - 4 (quatro) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
III - 9 (nove) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo

8/A;
IV - 2 (dois) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A;
V - 1 (um) cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
VI - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

li/A.
Art. 20 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, os seguintes cargos de
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provimento em comissão:

- 3 (três) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
II - 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
III - 2 (dois) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo

8/A;
IV - 1 (um) cargo de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A;
V - 3 (três) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
VI - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12.
Art. 30 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Cultura, os seguintes cargos:
- 9 (nove) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
II - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo

8/A;
III - 6 (seis) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A;
IV - 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
V - 4 (quatro) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A.
Art. 40 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Esportes, os seguintes cargos de provimento
em comissão:

- 3 (três) cargos de Supervisor II, código CH-02, símbolo 9/A;
11-4 (quatro) cargos de Supervisor III, código CH-03, símbolo 10/A;
III - 8 (oito) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A;
IV - 5 (cinco) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
V - 10 (dez) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
VI - 10 (dez) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
VII - 7 (sete) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A;
VIII - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo

9/A
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Art. 50 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Fazenda, os seguintes cargos de provimento
em comissão:

16 (dezesseis) cargos de Supervisor ID, código CH-03, símbolo
10/A;

8 (oito) cargos de Supervisor II, código CH-02, símbolo 9/A;
9 (nove) cargos de Auxiliar de Atividade Central, código EX-43,

símbolo 11/A;
1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
3 (três) cargos de Auditor Assistente, código EX-lO, símbolo 10/A;
26 (vinte e seis) cargos de Assistente Técnico, código EX-22,

símbolo 10/A;
3 (três) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
32 (trinta e dois) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
42 (quarenta e dois) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8/A;
2 (dois) cargos de Secretário Executivo, código EX-OS, símbolo 8/A.
10 (dez) cargos de Assessor de Atividade Central, código MG-30,

símbolo AA-30.
Art. 61 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de

Assessor-Chefe, código AHP1F39; Assessor-Chefe, código AHP1F40,
Diretor do Conselho de Política Financeira, código DR-PF86, e Vice-
Presidente do Conselho de Política Financeira, código VP-PFO2,
constantes no Anexo XXXII da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de
1992.

Art. 70 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- 1 (um) cargo de Assessor de Assuntos Habitacionais, código MG-
42, símbolo AH-42;

li -6 (seis) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
III - 1 (um) cargo de Supervisor III, código CH-03, símbolo 10/A;
IV - 3 (três) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A;
V - 5 (cinco) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
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símbolo 9/A;

VI - 2 (dois) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo
8/A;

VII - 4 (quatro) cargos de Secretário Executivo, código EX-08,
símbolo 8/A.

Art. 80 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- 1 (um) cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
II -3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
III - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo

9/A;
IV - 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
V - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo

8/A;
VI - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A.
Art. 90 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos:
- 1 (um) cargos de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;

II - 3 (três) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo
11/A;

III - 5 (cinco) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
símbolo 9/A;

IV - 5 (cinco) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo
8/A;

V - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo
9/A.

Art. 10 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado de Minas e Energia, os seguintes cargos de
provimento em comissão:

- 12 (doze) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
símbolo 9/A;

II - 8 (oito) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo 8/A;
III - 3 (três) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A.
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Art. 11 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração:
-3 (três) cargos de Supervisor II, código CH-02, símbolo 9/A;

II - 4 (quatro) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,
símbolo 9/A;

III - 13 (treze) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo
8/A;

IV - 2 (dois) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo
8/A;

V - 2 (dois) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,
símbolo 11/A;

VI - 7 (sete) cargos de Auxiliar de Atividade Central, código EX-43,
símbolo 11/A;

VII - 1 (um) cargo de Analista Fazendário, código MG-16, símbolo
FA-16;

VIII - 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-
24;

IX - 1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
X - 1 (um) cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A
Art. 12 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Saúde, os seguintes cargos de provimento
em comissão:

- 32 (trinta e dois) cargos de Supervisor 1, código CH-01, símbolo
8/A;

Ii -4 (quatro) cargos de Supervisor II, código CH-02, símbolo 9/A;
III -5 (cinco) cargos de Supervisor III, código CH-03, símbolo 10/A;
IV - 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
VI - 34 (trinta e quatro) cargos de Assistente Administrativo, código

EX-06, símbolo 9/A;
VII - 72 (setenta e dois) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07,

símbolo 8/A;
VIII - 2 (dois) cargos de Secretário Executivo, código EX-08, símbolo

8/A;
IX - 4 (quatro) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A.
Art. 13 - O cargo de Assistente de Atividade de Saúde, código MG-

43, símbolo AS-04, passa a denominar-se Assessor de Atividade de
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Saúde, código AS-06, símbolo SA-43, com nível de escolaridade
exigido de 30 grau, mantidos o mesmo vencimento e a mesma carga
horária.

Parágrafo único - Fica incluído no Grupo de Assessoramento a que
se refere o Decreto n° 37.711, de 20 de dezembro de 1995, o cargo
de Assessor de Atividade de Saúde.

Art. 14 - Fica extinta a função gratificada de que trata o "caput" do
artigo 50 da Lei 11.103, de 28 de maio de 1993.

Art. 15 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, os seguintes cargos de provimento em comissão:

- 14 (quatorze) cargos de Assessor 1, código AS-ai, símbolo 10/A;
II - 13 (treze) cargos de Supervisor III, código CH-03, símbolo 10/A;
III - 1 (um) cargo de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo 9/A;
IV - 9 (nove) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
V - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo

8/A;
VI - 3 (três) cargos de Secretário Executivo, código EX-OS, símbolo

8/A;
VII - 1 (um) cargo de Assistente de Gabinete, código EX-42, símbolo

11/A;
VIII -4 (quatro) cargos de Coordenador de Atividades de Recreação

e Esportes, código EX-45, símbolo 11/A;
IX - 7 (sete) cargos de Atendente da Criança e do Adolescente,

código EX-46, símbolo 8/A;
X -1 (um) cargo de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12.
Art. 16 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-12, símbolo AD-12;
II - 1 (um) cargo de Assessor 1, código AS-01, símbolo 10/A;
III - 2 (dois) cargos de Oficial de Gabinete, código EX-02, símbolo

9/A;
IV - 3 (três) cargos de Assistente Administrativo, código EX-06,

símbolo 9/A;
V - 4 (quatro) cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo
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SIA;
VI -4 (quatro) cargos de Supervisor III, código CH-03, símbolo 10/A.
Art. 17 - Ficam extintos, no Quadro de Pessoal do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER, os
seguintes cargos de provimento em comissão:

- 1 (um) cargo de Assessor-Chefe;
II -8 (oito) cargos de Assessor da Diretoria Geral;
III -6 (seis) cargos de Assessor 1;
IV - 55 (cinquenta e cinco) cargos de Assessor II;
V - 10 (dez) cargos de Assistente de Nível Superior;
VI - 7 (sete) cargos de Consultor Técnico;
VII - 1 (um) cargo de Encarregado 1;
VIII - 1 (um) cargo de Encarregado II;
IX - 38 (trinta e oito) cargos de Encarregado III;
X - 9 (nove) cargos de Encarregado IV;
Xl - 1 (um) cargo de Encarregado V;
XII - 1 (um) cargo de Encarregado VI;
XIII - 12 (doze) cargos de Encarregado VII;
XIV - 1 (um) cargo de Fiel Tesoureiro;
XV -37 (trinta e sete) cargos de Fiscal Vistoriador;
XVI - 2 (dois) cargos de Inspetor de Transporte Coletivo;
XVII - 9 (nove) cargos de Secretário 1;
XVIII - 1 (um) cargo de Secretário II;
Art. 18 - Os cargos extintos por esta lei serão identificados por meio

de resolução do Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração.

Art. 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

PROJETO DE LEI N° 142112001
Dispõe sobre a criação do Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - [TER - e dá outras providências.
Capitulo 1

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - Fica criada a autarquia Instituto de Terras do Estado de
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Minas Gerais - [TER -, que absorve as competências da
Superintendência Geral Fundiária - Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

§ 1 1 - O ]TER 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 e
vincula-se à SEPLAN.

§ 20 - Para os efeitos desta lei, a expressão Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais e a sigla ]TER se equivalem.

Capitulo II
Seção 1

Da Finalidade e da Competência
Art. 20 - O ITER tem por finalidade planejar, coordenar e executar a

política agrária e fundiária do Estado, promovendo ações destinadas à
democratização do acesso e á fixação do homem à terra, de acordo
com as prerrogativas do desenvolvimento sustentável e do Governo
do Estado.

Art. 30 - Compete ao ITER:
- planejar, coordenar e executar a política agrária do Estado de

Minas Gerais de acordo com o Programa Estadual de Reforma
Agrária;

II - mediar e prevenir conflitos envolvendo a posse da terra,
contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e
civis no campo;

III - exercer a coordenação intersetorial das atividades dos órgãos e
entidades da administração pública do Poder Executivo relacionadas
com a sustentabilidade e a consolidação dos assentamentos;

IV - garantir, nos assentamentos, o acesso aos bens e serviços
necessários ao desenvolvimento sustentável, respeitando as tradições
e características culturais e sociais das comunidades envolvidas;

V - promover a articulação dos esforços da União, do Estado, dos
municípios e de entidades civis em favor da reforma agrária;

VI - promover a regularização de terra devoluta rural e urbana do
Estado e administrar as terras arrecadadas, até que recebam
destinação especifica;

VII - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro
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rural do Estado e identificar terras abandonadas, subaproveitadas
e reservadas à especulação;

VIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e
entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com
vistas à consecução de sua finalidade;

IX - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 40 - O ITER 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) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
c) Assessoria Jurídica;
d) Auditoria Seccional;
e) Diretoria de Administração e Finanças:
1. Coordenadoria Administrativa;
2. Coordenadoria Financeira;
f) Diretoria de Promoção e Defesa da Cidadania no Campo:
1. Coordenadoria de Defesa no Campo;
2. Coordenadoria de Promoção da Cidadania;
g) Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável:
1. Coordenadoria de Desenvolvimento Social;
2. Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e Infra-estrutura;
h) Diretoria Fundiária:
1. Coordenadoria de Ação Discriminatória;
2. Coordenadoria de Titulação de Terras;
3. Gerências Regionais, em número de dez.
§ 1 0 - A competência e a descrição das unidades previstas neste

artigo serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado por
decreto do Governador do Estado, bem como a localização,
denominação e abrangência das Gerências Regionais.

§ 20 - Os titulares das unidades mencionadas neste artigo são de
livre nomeação e exoneração do Governador do Estado.
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Seção III

Do Conselho de Administração
Art. 5°-Ao Conselho de Administração do ITER compete:

- estabelecer as normas gerais de administração da autarquia;
II - aprovar:
a) os planos e programas gerais de trabalho da autarquia;
b) a proposta orçamentária anual;
c) a organização administrativa da autarquia e suas modificações;
d) o regulamento da autarquia;
e) os balancetes e os relatórios mensais e anuais;
f) propostas de alteração no Quadro Especial de Pessoal da

autarquia;
III - autorizar a aquisição de bens imóveis e sua alienação;
IV - decidir, em grau de recurso, contra os atos do Diretor-Geral e

seus delegados;
V - decidir sobre casos omissos no âmbito de sua competência;
VI - atuar como unidade de apoio ao Subsistema de Auditoria

Operacional e à Auditoria Geral do Estado no cumprimento do
disposto no Decreto n° 40.980, de 30 de março de 2000, e na
identificação de irregularidades e descumprimento da legislação em
vigor;

VII - elaborar seu regimento interno;
VIII - exercer outras atividades correlatas.
Parágrafo único - O regimento interno, mencionado no inciso VII,

estabelecerá as normas de funcionamento do Conselho de
Administração.

Art. 61 - O Conselho de Administração é composto pelos seguintes
membros:

- o Secrétário de Estadc do Planejamento e Coordenação Geral,
que é seu Presidente;

II - o Diretor-Geral do TER, que é seu Vice-Presidente;
III - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
IV - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - um representante da Secretaria de Estado de Recursos

Humanos e Administração;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,
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Pecuária e Abastecimento;

VII - um representante da Procuradoria-Geral do Estado;
VIII - seis representantes dos trabalhadores rurais, indicados pelas

organizações dos movimentos sociais;
IX - um representante das entidades civis ambientalistas, por elas

indicado;
X - um representante dos servidores do ITER, por eles indicado.
§ 1° - As indicações dos membros do Conselho de que tratam os

incisos VIII, IX e X deste artigo serão apresentadas até 20 (vinte) dias
após solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do
Governador do Estado.

§ 20 - O mandato dos membros do Conselho de Administração é de
2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.

§ 31 - A cada membro corresponde um suplente, que substitui o
titular nos seus impedimentos.

§ 41 - No caso de vacância, o suplente respectivo assume a
titularidade, sendo designado novo suplente.

§ 51 - A função de membro do Conselho de Administração do ITER é
considerada de relevante interesse público, vedada qualquer
remuneração.

§ 60 - A Secretaria Executiva do Conselho de Administração será de
responsabilidade do ITER, e sua competência será estabelecida no
regimento interno, de que trata o inciso VII do artigo anterior.

Seção IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 71 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir ao
Instituto as terras públicas, dominiais ou devolutas do patrimônio do
Estado de Minas Gerais.

Art. 80 - Constituem patrimônio do ITER o acervo de bens móveis e
imóveis, as ações, os direitos e outros valores que lhe forem
destinados e os que vier a adquirir.

Art. 90 - Constituem receitas do ITER:
- dotação orçamentária consignada no Orçamento do Estado;

II - créditos adicionais;
III - rendas auferidas com a execução dos serviços a seu cargo,

juros, aluguéis, taxas, arrendamento e outras provenientes da
utilização de seus bens e direitos;
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IV - recursos federais e recursos internacionais ou de qualquer

natureza atribuídos ao ]TER ou ao Estado e transferidos á autarquia;
V - contribuições e doações de particulares, de municípios, de

associações municipais e de entidades públicas ou privadas,
relacionadas com as atividades da autarquia;

VI - receitas resultantes de trabalhos técnicos prestados a terceiros;
VII - rendas eventuais.
Art. 10 - É vedado ao ITER realizar despesas que não se refiram aos

seus serviços e programas.
Seção V

Do Regime Econômico e Financeiro
Art. 11 - O exercício financeiro do ITER coincidirá com o ano civil.
Art. 12 - O orçamento do ]TER é uno e anual e compreende as

receitas, as despesas e os investimentos dispostos em programas.
Art. 13 - O ITER apresentará ao Tribunal de Contas do Estado e á

Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente, no prazo estipulado
pela legislação específica, o relatório de gestão de sua administração
no exercício anterior e a prestação de contas, devidamente aprovados
pelo Conselho de Administração.

Seção VI
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 14 - A composição do quadro de provimento efetivo do ITER
será resultante de remanejamentos a serem estabelecidos pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e
aprovados por decreto do Governador do Estado.

Art. 15 - A jornada de trabalho do ITER é de quarenta horas
semanais.

Art. 16 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal do Instituto
de Terras do Estado de Minas Gerais, destinados ao quadro que
compõe a estrutura básica da autarquia, os seguintes cargos de
provimento em comissão, de recrutamento amplo:

- um cargo de Diretor-Geral, com vencimento de R$1.784,00 (um
mil setecentos e oitenta e quatro reais);

II - um cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento de R$11.338,00
(um mil trezentos e trinta e oito reais);

III - um cargo de Assessor de Comunicação Social, com vencimento
de R$11.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais);
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IV - quatro cargos de Diretor, com vencimento de R$1.338,00 (um

mil trezentos e trinta e oito reais);
V - dois cargos de Assessor-Chefe, com vencimento de R$1.338,00

(um mil trezentos e trinta e oito reais);
VI - quatro cargos de Assessor Técnico Jurídico, com vencimento de

R$1.250,00 (um mil duzentos e cinqüenta reais);
VII - um cargo de Auditor Seccional, com vencimento de R$1.250,00

(um mil duzentos e cinqüenta reais);
VIII - dez cargos de Gerente Regional, com vencimento de

R$1.338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais);
IX - três cargos de Assessor, com vencimento de R$1.250,00 (um

mil duzentos e cinqüenta reais);
X - oito cargos de Coordenador, com vencimento de R$11.250,00 (um

mil duzentos e cinqüenta reais).
Art. 17 - Os cargos comissionados que compõem o Quadro Especial

de Pessoal do ITER, seus vencimentos e as unidades administrativas
a que pertencem são os mencionados no anexo desta lei.

Parágrafo único - 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. 18 - Fica a autarquia ITER incluída no Grupo 2, constante no
Anexo 1 a que se refere o art. 6 0 do Decreto n° 36.796, de 19 de abril
de 1995.

Parágrafo único - Em virtude do disposto neste artigo, os ocupantes
de cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem jus à verba anual, a título
de pró-labore, relativa aos cargos do Grupo 2 e correspondente aos
valores previstos no Anexo II, a que se refere o art. 1° do Decreto n°
36.796, de 19 de abril de 1995.

Capítulo III
e	 Disposições Gerais, Transitórias e Finais
o
	Art. 19 - Ficam transferidos para a autarquia ITER os contratos, os

o,	convênios, os acordos e outras modalidades de ajuste celebrados
o	pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
o	cujos objetivos se relacionam à competência da autarquia.

Art. 20 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da
Superintendência Geral Fundiária pelo ITER assim como as
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providências administrativas, financeiras e orçamentárias que
garantam efetivo funcionamento do ITER 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. 21 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até a importância de R$13.107.000,00 (treze milhões cento e sete mil
reais) para a instalação da autarquia criada por esta lei, observado o
disposto no inciso II do art. 40 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março
de 1964.
• Parágrafo único - O valor de que trata o artigo é previsto na Lei
Orçamentária n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, e não onera o
Orçamento Geral do Estado.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as

contidas na Lei n°13.468, de 17 de janeiro de 2000.
Anexo

(a que se refere o art. da Lei n° 1 de de de 2001)
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER

Quadro Especial de Pessoal
Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Básica

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Cargos de Provimento em Comissão da Estrutura Intermediária

o dos Cargos tidad	Básico
e 1 (em R$

8

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

PROJETO DE LEI N° 1.43012001
Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - IDENE e dá outras providências.
Capítulo 1

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - Fica criada a autarquia Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE, resultante da
transformação da autarquia Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE e da absorção das funções da
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR, integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado
do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

§ 1°- 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, e
vincula-se à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral.

§ 20 - Para os efeitos desta lei as expressões Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, e a sigla
IDENE se equivalem.

Art. 20 - A área de abrangência do IDENE, constituída por municípios
das regiões norte e nordeste do Estado de Minas Gerais será objeto
de decreto do Governador do Estado.

Capítulo li
Seção 1

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 das regiões norte e nordeste do Estado de Minas
Gerais, competindo-lhe ainda:

- formular e propor diretrizes, planos e ações necessárias ao
desenvolvimento econômico e social para as regiões,
compatibilizando-as com as políticas dos Governos Federal e
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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 Estadual
e Federal que atuam na região;

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos
necessários ao desenvolvimento das regiões;

V - articular-se com os organismos competentes, tendo em vista o
desenvolvimento empresarial das regiões e a fixação de critérios de
Concessão de estímulos fiscais e financeiros, visando à atração de
investimentos;

VI - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Organização
Art. 40 - o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais tem a seguinte estrutura orgânica:
- Unidade Colegiada:

Conselho de Administração;
II - Unidade de Direção Superior
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;
fi 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:
1 - Coordenadoria Regional de Januária;
2 - Coordenadoria Regional de Janaúba;
3 - Coordenadoria Regional de Montes Claros;
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h) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha:
1 - Coordenadoria Regional de Araçuai;
2 - Coordenadoria Regional do Jequitinhonha;
3 - Coordenadoria Regional de Salinas;
i) Coordenador-ia Regional de Recife.
§ 10 - A competências e a descrição das unidades administrativas

previstas neste artigo serão estabelecidas no regulamento do IDENE,
a ser aprovado por decreto do Governador do Estado.

§ 20 - Os titulares das unidades mensionadas neste artigo são de
livre nomeação e exoneração do Governador do Estado.

Seção III
Do Conselho de Administração

Art. 51 .- 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 do
IDENE;

li - aprovar o plano de ação e o orçamento anual e plurianual do
IDENE;

III - avaliar as atividades do IDENE 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 o IDENE seja
participante;

V - deliberar, nos limites de sua competência, sobre a aquisição, a
alienação, a locação e a concessão do direito de uso de bem imóvel
do IDENE e autorizar tais atos;

VI - opinar sobre os relatórios, as prestações de contas anuais e a
situação econômico-financeira do IDENE;

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
Adminstração.

Art. 61 - O Conselho de Administração tem a seguinte composição:
- o Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,

que é o seu Presidente;
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II - o Diretor-Geral do IDENE, que é o Secretário Executivo;
III - 1 (um) representante da Universidade Estadual de Montes

Claros UNIMONTES;
IV - 2 (dois) representantes indicados pelas Associações Regionais

de Prefeitos;
V - 1(um) representante de entidade de classe empresarial do

Estado.
§ 1 0 - As indicações dos membros do Conselho de que tratam os

incisos III, IV e V deste artigo serão apresentadas até 30 (trinta) dias
após a solicitação formal da autarquia e serão de livre designação do
Governador do Estado;

§ 20 - Caberá ao Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
indicar o representante das Associações Regionais de Prefeitos, se
não o fizerem as entidades competentes no prazo estipulado no
parágrafo anterior e disposições estabelecidas no Regimento Interno;

§ 30 - Os representantes a que se refere os inciso III, IV e V deste
artigo serão designados pelo Governador do Estado para um mandato
de 2 (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
Coordenação Geral em seus impedimentos eventuais.

Art. 80 - A função de Conselheiro é considerada de relevante
interesse público, não lhe cabendo nenhuma remuneração.

Art. 91 - 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 e
V do artigo 55 desta lei.

Seção IV
Da Diretoria

Art. 10 - O IDENE é administrado por uma diretoria composta de 1
(um) Diretor Geral e 4 (quatro) Diretores, todos de livre nomeação e
exoneração do Governador do Estado.
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Art. 11 - Ao Diretor-Geral compete:

- exercer a direção superior da autarquia IDENE, praticando os
atos de gestão necessários ao cumprimento de seus objetivos;

II - exercer a coordenação geral e articulações institucionais nas
ações, programas e 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:
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; proposta de alteração da estrutura

orgânica da autarquia; proposta de aquisição, alienação, locação e
concessão de direito de uso de bem imóvel da autarquia;

V - representar o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais em juízo e fora dela;

VI - designar os ocupantes dos cargos em comissão do IDENEI
excetuados os mencionados no artigo 59 desta lei.

Seção V
Do Patrimônio e da Receita

Art. 12- Constituem receitas da autarquia IDENE:
- as dotações orçamentárias, subvenções e auxílio da União, dos

Estados e municípios;
II - as doações;
III - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso

ou da cessão de suas instalações ou de bens imóveis;
IV - os recursos provenientes de convénios com instituições

nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;
V - os recursos provenientes da aplicação da receita;
VI - os empréstimos.
Art. 13- Constituem patrimônio do IDENE:

- bens e direitos a ela pertencentes e os que se lhe incorporarem;
II - doação, legado, auxílio 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 do IDENE,

reverterão ao patrimônio do Estado, salvo se lei específica prescrever
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destinação diferente.

Seção VI
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 15-O exercício financeiro do IDENE coincidirá com o ano civil.
Art. 16 - O orçamento do IDENE é uno e anual e compreenderá

todas as receitas, despesas e investimentos dispostos em programas.
Art. 17 - A autarquia IDENE deverá submeter, anualmente, ao

Tribunal de Contas o balanço financeiro de suas atividades, para
exame da aplicação dos recursos, após aprovação do Conselho.

Seção VII
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 18 - Ficam extintos no Quadro Especial de Pessoal da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE, autarquia transformada por esta lei, os seguintes cargos
de Provimento em Comissão que compõem sua estrutura de Chefia
Intermediária e de Execução:

- 7 (sete) cargos de Chefe de Núcleo, código CO-03, símbolo XIIA;
II - 6 (seis) cargos de Chefe de Serviço, código CO-04, símbolo XI/A:
III - 2 (dois) cargos de Chefe de Divisão, código CU-02, símbolo XII-

G;
IV - 2 (dois) cargos de Motorista da Diretoria Geral, código CO-06,

símbolo IX/A;
V - 8 (oito) cargos de Coordenador, código CO-ai, símbolo XII-G;
VI - 2 (dois) cargos de Secretária da Diretoria-Geral, código CO-07,

símbolo X/C.
Art. 19 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão do

Quadro Especial de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - CODEVALE, que compõem sua estrutura
básica.

Art. 20 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal do IDENE,
os seguintes cargos comissionados de recrutamento amplo:

- 1 (um) cargo de Diretor-Geral, com vencimento básico de
R$11-784,00 (um mil setecentos e oitenta e quatro reais);

II - 4 (quatro) cargos de Diretor, com vencimento básico de
R$`1 .338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais);

III - 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete, com vencimento básico de
R$1.338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais);
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IV - 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, com vencimento básico de

R$1.338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais);
V - 1 (um) cargo de Assessor de Comunicação Social, com

vencimento básico de R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta
reais);

VI - 1 (um) cargo de Assessor Jurídico, com vencimento básico de
R$1.338,00 (um mil trezentos e trinta e oito reais);

VII - 1 (um) cargo de Auditor Seccional, com vencimento básico de
R$1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais);

VIII - 2 (dois) cargos de Chefe de Divisão, com vencimento básico
12-G;

IX -9 (nove) cargos de Coordenador, com vencimento básico 12-G.
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo receberão códigos

e símbolos específicos por meio de resolução do Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração.

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 1 desta lei.

Parágrafo único - O disposto no artigo 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 aplica 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 Anexo III - B do 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.

Parágrafo único - Os servidores efetivos e de função pública da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE permanecem na autarquia após sua transformação.

Art. 23 - 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. 24 - Os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral e Diretor fazem
.s	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 e
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artigo 1 0 do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. 25 - A jornada de trabalho do IDENE é de 40 horas semanais, e
a Tabele de Vencimento é a constante no Anexo VI desta lei, que
substitui a tabela da CODEVALE, autarquia transformada nesta lei.

Capítulo III
Disposições Gerais, Transitórias e Finais

Art. 26 - 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 Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR.

Art. 27 - Ficam transferidos para a autarquia IDENE os contratos, os
convênios, os acordos e outras modalidades de ajuste celebrados
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral,
cujos objetivos se relacionam à competência da autarquia.

Art. 28 - Os atos necessários à efetiva absorção das funções da
Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
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 90 (noventa) dias a contar da data de
publicação desta lei, tomarão as providências cabíveis.

Art. 29 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até a importância de R$61.178.000,00 (sessenta e um milhões, cento
e setenta e oito mil reais) para a instalação da autarquia criada por
esta lei, observado o disposto no inciso II do artigo 40, da Lei Federal
n° 4320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único - O valor de que trata o artigo é previsto na Lei
Orçamentária n° 13.825, de 24 de janeiro de 2001, e não onera o
Orçamento Geral do Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
(a que se refere o art. do Anteprojeto de Lei n° de de de 2001)

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
ID EN E
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Quadro Especial de Pessoal

missão da Estrutura Básica

de Provimento em Comissão da Estrutura Intermediária
Denominaç Quan Ni
ão do cargo tidad ei

e
Chefe de	2	1
Divisão	 1 G

or	1	1 
Anexo li

(a que se refere o art. 23 do Anteprojeto de Lei n° de de de 2001)
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

Tabela de Vencimento —40 Horas Semanais
* - O quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos temos do art.
188, cio o art. 102, do Regimento interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção

ao Requerimento n° 1.75612000, do Deputado Carlos Pimenta
(continuação das obras da estrada da produção, no Município de
Montes Claros), encaminhando resposta do Secretário de Transportes
e Obras Públicas.

Da Sra. Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Secretária da
Justiça, em atenção ao Requerimento n° 1.77812000, da Comissão de
Direitos Humanos (transferência de Joselito Marcelo Franco para
unidade penal da Secretaria da Justiça), comunicando que não há
Vagas nas unidades penais na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça contido no
Oficio n° 1.75312001/DLE (doação de imóvel à Ação Feminina de
Assistência Social do 15 0 BPM de Patos de Minas), comunicando que
o assunto foi encaminhado ao Secretário da Casa Civil.

Do Sr. Márcio Barroso Domingues, Secretário da Segurança
Pública, em atenção ao Requerimento n° 1.77712000, da Comissão de
Direitos Humanos (denúncia de maus tratos na 29a Delegacia
Regional de Segurança Pública), prestando informações baseadas em
estudo do Superintendente Regional de Segurança Pública.

Do Sr. Pedro da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Suzano,
encaminhando requerimento da Vereadora Terezinha Rodrigues de
Almeida. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
Caixa Econômica Federal em Minas Gerais, comunicando a
prorrogação da vigência de contratos referentes ao Programa Morar
Melhor. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da
CODEVASF, encaminhando cópia de convênio firmado entre esse
órgão e a Sociedade Mineira de Cultura, mantenedora da PUC-MG. (-
A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do ai. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Djalmir da Costa Sessa, Chefe de Gabinete da Secretaria de



r

297
Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, comunicando a prorrogação de convênio firmado
entre esse órgão e a Associação Brasileira dos Criadores de
Girolando - ABCG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, comunicando a transferência de recursos para o
Fundo Estadual de Assistência Social. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Willer Larry Furtado, Superintendente do Aeroporto de Belo
Horizonte, informando que solicitou à Superintendência do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves que fornecesse os dados solicitados
por meio do Ofício n° 7212001/DLE. (-À CPI da Saúde.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3512001
Altera os arts. 70 e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro

de 1993, que estabelecem a composição da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os arts. 70 e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de

janeiro de 1993, modificados pelo art. 1 0 da Lei Complementar n° 53,
de 1 0 de dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.70 - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os
Municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté,
Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité,
Igarapé, Itaguara, ltatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa,
Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União,
Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio
Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da
Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.

Art. 21 - 0 Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo



298
Horizonte é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo
Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito; ltaúna,
Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José
da Varginha e Sete Lagoas.".

Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
lvair Nogueira
Justificação: De acordo com o art. 70 da Lei Complementar n° 26, de

1411193, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 56,
de 121112000, integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os
Municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté,
Capim Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité,
Igarapé, Itabirito, Itaguara, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos,
Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa
Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e
Vespasiano; e o Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo
Horizonte é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo
Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltatiaiuçu,
ltaúna, Jabuticatubas, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais,
Santa Bárbara, São José da Varginha, Sete Lagoas e Taquaraçu de
Minas.

A atual proposição visa a excluir o Município de ltatiaiuçu do Colar
Metropolitano, incluindo-o na Região Metropolitana de Belo Horizonte
de acordo com a vontade dos mandatários políticos locais.

A inclusão que ora propomos é necessária em razão da própria
dinâmica que norteia o crescimento e o desenvolvimento da região
metropolitana da Capital mineira.

A proposta toma-se mais relevante se considerarmos que o
município se situa numa região próxima à Capital do Estado que
cresce e se desenvolve de forma acentuada.

E importante também ressaltar que o referido município situa-se a
apenas 70 km da Capital, distância muito menor que a de outras
cidades que já se encontram incluídas na Região Metropolitana,
usufruindo dos benefícios que tal inclusão proporciona.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos

Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3612001
(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 28197)

Dá nova redação ao art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 18 de
janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de municípios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 18 de janeiro de

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 34 - Competem ao município, por meio de lei municipal, a

criação, a organização, a redelimitação e a supressão de distrito,
observada a sua Lei Orgânica e o parágrafo único do art. 8 1 desta lei,
alterada pela Lei Complementar n°39, de 23 de junho de 1995.

§ 1 0 - São requisitos para a criação e a redelimitação de distritos:
- número mínimo de 1.000 (mil) eleitores;

II - existência de povoado com, pelo menos, 200 (duzentas)
moradias e escola pública;

III - população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE - em, pelo menos, 2000. 	(dois mil) habitantes;

IV - inexistência de processo de criação, incorporação, fusão e
desmembramento de município concernente ao município em que se
localiza o distrito, comprovada mediante certidão fornecida pela
Assembléia Legislativa do Estado.

§ 20 - A lei municipal que criar, organizar, redelimitar ou suprimir
distrito será publicada no órgão oficial do Estado.

§ 31 - O distrito criado nos termos desta lei será suprimido se, após 1
(um) ano da sua criação, deixar de atender a qualquer dos requisitos
estabelecidos no § 1 1 deste artigo.".

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 março de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: Em consonância com o art. 30, IV, da Constituição da

República, que atribui aos municípios a competência para criar,
organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, c/c o §
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5° do art. 165 e o inciso IV do art. 170 da Constituição mineira, vem
o art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 1995, estabelecer os
requisitos para a criação e a redelimitação de distritos.

O projeto de lei complementar em tela tem por escopo dar nova
redação ao art. 34 da Lei Complementar n° 37, de 1995, disciplinando
com maior rigor a criação e a redelimitação de distritos no âmbito
municipal.

Para melhor compreensão do objetivo postulado neste trabalho,
convém relembrarmos alguns conceitos e outros esclarecimentos
oportunos acerca do tema distritos intramunicipais.

Os distritos são circunscrições territoriais em que podem ser
divididos os municípios com o fim de desconcentrar a administração
local.

Tais divisões administrativas poderão ser dotadas de subprefeituras
e outras repartições que facilitem a execução dos serviços públicos,
mas estarão sempre integradas na Prefeitura e subordinadas ao
Prefeito, que é o chefe supremo de toda a administração municipal- E
o que ensina Hely Lopes Meirelies ao destacar a utilidade da divisão
territorial dos municípios em bairros e outras circunscrições Ç'Direito
Administrativo Brasileiro", 16a edição, Editora Revista dos Tribunais,
1988, p. 665).

Resultado de divisão meramente administrativa, o distrito não
constitui pessoa jurídica e não possui autonomia política ou financeira.
Sua existência justifica o oferecimento de alguns serviços públicos
estaduais, como registro civil, registro de imóveis e delegacias de
polícia, ou de serviços públicos municipais, como postos de
arrecadação e serviços de limpeza urbana. A meta é proporcionar
melhor atendimento ao público usuário desses serviços.

Além do caráter desconcentrador-administrativo do distrito, deve-se
ressaltar o seu aspecto de unidade constitutiva basilar do município: é
o distrito que, ao ser emancipado, dará nascimento a um novo
município. Nesse ponto, por força da Emenda n° 15 à Constituição da
República, cabe à lei complementar federal determinar o período em
que se farão a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de municípios por meio de lei estadual- Além disso, lei federal
apresentará os Estudos de Viabilidade Municipal, com os quais deverá
conformar-se o distrito candidato á emancipação.
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A Emenda n° 15 à Constituição da República, todavia, em nada

alterou a competência estadual para fixar os requisitos que deverão
ser observados pelo município na criação, na organização e na
supressão de distritos. Desse modo, o legislador estadual tem inteira
liberdade para regular a matéria da forma mais adequada.

Nesse ponto é que surge a oportunidade do projeto de lei
complementar em tela. Seu objetivo é promover a criação de distrito
em território cuja estrutura física e demanda populacional requeiram a
instalação de postos de serviços públicos, com vistas ao melhor
atendimento de seus usuários. Outra não é a função do administrador
público senão a de adequar suas ações às demandas da comunidade
local, usuários imediatos dos seus serviços. Assim, os requisitos aqui
sugeridos para a criação e a redelimitação de distritos configuram
verdadeiros indícios da necessidade de implementação dessas
unidades administrativas, desconcentradoras da prestação dos vários
serviços públicos a cargo da administração municipal.

Além disso, possuindo uma infra-estrutura administrativa capaz de
atender a um contingente populacional maior, o distrito apresentará
condições favoráveis para um crescimento mais ordenado e melhor
sedimentado. Conseqüentemente, maiores serão as probabilidades de
ele alcançar, mais rapidamente, os requisitos mínimos exigidos para a
sua futura emancipação.

Buscando evitar que a criação ou a redelimitação de distritos venha
a prejudicar processos de emancipação já iniciados, a proposição em
tela exige o fornecimento de certidão comprobatória da inexistência de
processo de criação, incorporação, fusão ou desmembramento de
município concernente ao município em que se localiza o distrito
envolvido.

Finalmente, a proposição em tela estabelece a hipótese de
supressão do distrito que, após um ano da sua criação ou
redelimitação, deixe de atender a qualquer um dos requisitos
impostos.

Sendo esses os fundamentos que embasam o projeto de lei ora
apresentado, contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa
para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.42312001
Institui o Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COAI - no

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Centro de

Orientação e Apoio aos Inventores - COAI do Estado de Minas
Gerais, com o objetivo de desenvolver assistência aos inventores e
entidades por estes criadas.

Art. 2°—O Centro de Orientação e Apoio aos Inventores - COAI do
Estado de Minas Gerais usará como estrutura a Secretaria de Estado
da Ciência e Tecnologia.

Art. 31 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 5'- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: E reconhecida a capacidade de criar como grande

atributo do ser. Infelizmente, inúmeras descobertas se perdem no
tempo e no espaço. São as invenções que, diante de certos fatores,
que podem ser especulativos, comerciais, sociais, organizacionais,
administrativos e demais, não são trazidas a conhecimento público.

A falta de um organismo politicamente organizado, que dê suporte e
veracidade aos estudos e inventos, gera uma barreira que impede o
progresso e a desenvoltura de idéias e ideais que poderiam salvar
vidas e engrandecera humanidade.

Diagnosticar e identificar cérebros empreendedores é necessário e
urgente. Invenções inovadoras são armas que podem repercutir na
erradicação da maioria dos males sociais que assombram a
humanidade.

Na maioria dos países do mundo a pesquisa é objeto de
investimento e poder. Façamos do resultado de nossas pesquisas um
salto para o desenvolvimento.

Vários Estados brasileiros já trabalham no sentido de constituírem
projetos semelhantes ao criado por esta proposição. Urge
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capacitarmos nossos inventores, para não pecarmos pela omissão,
muito menos pela falta de credibilidade.

Um invento é resultado de horas a fio de pesquisa e dedicação. Se
já se chegou voluntariamente a um achado, é sinal de que existe boa-
vontade e persistência. E evidente a carência de um apoio que trilhe
os caminhos para o desenvolvimento e a promoção daquele que pode
vir a ser o "bem do século".

Não teríamos melhor oportunidade que esta, já que 2001 foi
instituído o ano da ciência e tecnologia. Portanto, se Minas quer
avançar rumo ao "boom" da tecnologia, que sejamos facilitadores
desse processo, o que, com certeza, nos credenciará a ser modelo
para o Pais e para o mundo.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
proposição.

- 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° 1.42412001
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Itapagipe, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE de Itapagipe, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE de Itapagipe, com sede nesse município, fundada em 817197, é
: uma sociedade beneficente e sem fins lucrativos. Suas ações visam

assegurar o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais no
município, bem como coordenar e executar, na sua área de jurisdição,
os objetivos, os programas e a política das APAE5 do Estado.

Além do mais, a entidade cumpre os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas à concessão do título declaratório proposto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI N° 142512001
Estabelece normas especificas para o licenciamento de Estação

Rádio-Base - ERB -, microcélulas de telefonia celular móvel e fixa e
equipamentos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A construção, a instalação, a localização e a operação de

Estação Rádio-Base -ERB - de telecomunicações na faixa de 100 kHz
(cem quilohertz) a 300 GHz (trezentos gigahertz) com estrutura em
torre e similar obedecerão as determinações contidas nesta norma e
dependerão de prévio licenciamento ambiental junto ao COPAM, sem
prejuízo de outras licenças exigíveis.

Parágrafo único - Ficam excluídas da relação citada no "caput" deste
artigo as antenas transmissoras associadas a:

- antenas transmissoras de rádio e televisão;
II - radiocomunicadores de uso exclusivo das polícias militar e civil,

corpo de bombeiros, defesa civil, controle de tráfego, ambulâncias;
III - radares militares e civis, com propósito de defesa ou controle de

tráfego aéreo;
IV - produtos comercializados como bens de consumo, tais como:

fornos de microondas, brinquedos de controle remoto.
Art. 2 0 - Para a instalação e a operação dos equipamentos de que

trata esta lei serão adotadas as recomendações técnicas publicadas
pela Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não
lonizantes - ICNIRP (Intemational Commission on Non-lonizing
Radiation Protection) ou outra que vier a substituí-Ia, sem prejuízo no
disposto no art. 6 0 , parágrafo único, e no art. 11, §1°.

Parágrafo único - As mediações e o laudo radiométrico tratados
nesta lei deverão atender ás técnicas e aos requisitos mínimos
relacionados no anexo desta lei.

Art. 40 - O COPAM somente apreciará o expediente para o
licenciamento ambiental que já tenha tido a conformidade legal do
empreendimento devidamente constatada e atestada pela Secretaria
de Estado da Cultura e pela Secretaria de Estado da Saúde

§ 1° - Cabe à Secretaria de Estado da Saúde a análise do Programa
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de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA - I elaborado pelas
instaladoras.

§ 2° - Em caso de modificação e ampliação da instalação da
estrutura de suporte, o COPAM deverá avaliar se o projeto atende às
normas em vigor.

Art. 40 - O licenciamento ambiental a que se refere o "caput" deste
artigo é integral, sendo sua primeira etapa destinada,
respectivamente, à apreciação dos requerimentos da Licença Prévia -
LP -, da Licença de Implantação - LI -, e da Licença de Operação -
LO.

§ 1° - O licenciamento ambiental a que se refere o "caput" deste
artigo é integral, sendo sua primeira etapa destinada à análise da
Licença Prévia - LP -, mediante a apresentação de Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

§ 20 - No estudo de impacto ambiental será observado o aspecto
locacional da ERB em vista da proximidade de residência, prédio
residencial e edificação de uso intensivo: conjuntos residenciais,
escota, creche, berçário, hospital, maternidade e similares, na área de
estudo.

§ 3° - Sempre que tecnicamente viável, deverão ser utilizados
postes cônicos metálicos, visando a minimizar os impactos visuais
causados pela estrutura da ERB, evitando-se, assim, a utilização de
estrutura treliçadas.

§ 40 - No Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - deverá ser
apresentado mapeamento em forma de cadastro em meio físico e
magnético das ERB5 e das antenas já existentes, bem como as
interferências urbanísticas significativas na área de estudo em vista
dos efeitos ambientais dos campos eletromagnéticos e do impacto
visual.

§ 5° - Somente será concedido licenciamento ambiental para a ERB
o	que estiver a uma distância minima de 500m (quinhentos metros) de
o	outra ERB, sem prejuízo de nenhum artigo.

Art. 6° - Para a concessão de Licença Prévia - LP -, serão
observados os parâmetros de distanciamento mínimo da base da torre
da antena, em relação à divisa dos imóveis ocupados por:

- hospital, maternidade, clínicas médicas e similares, berçário,
escolas, creche e igreja, 200m (duzentos metros);
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II - residências, conjuntos residenciais e rodovias, 30m (trinta

metros) ou uma vez e meia a altura da antena para o caso de antenas
com altura igual ou superior a 20m (vinte metros).

Parágrafo único - Toda instalação de antenas transmissoras de
radiação eletromagnética deverá ser feita de modo que a densidade
de potência total, considerada a soma da radiação preexistente com a
radiação adicional emitida pela nova antena, medida por equipamento
que faça a integração de todas as freqüências na faixa prevista por
esta lei, não ultrapasse a 100 RWtcm 2 (cem microwatts por centímetro
quadrado) em qualquer local do território estadual.

Art. 6° - Para análise da Licença de Implantação - LI -, o
empreendedor deverá apresentar o Relatório de Controle Ambiental -
RCA - e o Plano de Controle Ambiental - PCA -, conforme roteiro a ser
fornecido pelo COPAM, acompanhado de laudo radiométrico da
situação preexistente.

Parágrafo único - Não será emitida Licença de Implantação - LI -
para antenas transmissoras em locais onde o nível de radiação
existente produza densidade de potência total acima do limite de
tolerância estabelecido no art. 5 0 , parágrafo único.

Art. 7° - Para análise da Licença de Operação - LO - o
empreendedor deverá apresentar laudo radiométrico da situação a ser
licenciada num raio de 200m (duzentos metros).

Parágrafo único - As medições requeridas para o laudo citado no
"caput" deste artigo deverão ser formalmente comunicadas ao
COPAM com antecedência mínima de quinze dias para que este
possa proceder a seu acompanhamento e realizar vistoria a fim de
verificar se a implantação do projeto se deu em conformidade com o
aprovado quando da concessão da Licença de Implantação - LI

Art. 8 0 - Não será autorizada a instalação de ERB, antenas
transmissoras, microcélulas para reprodução de sinal e equipamentos
afins em:

- zona de preservação ambiental;
II - canteiro central de rodovias estaduais;
III- rodovias estaduais;
IV - parques;
V - escolas;
VI - centros culturais;
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VII - museus;
VIII -teatros;
IX - entorno de equipamentos de interesse paisagístico.
Art. 90 - Nos locais onde as densidades de potência totais

ultrapassem os limites estipulados nesta lei, deverão ser desativadas
as antenas transmissoras responsáveis pelo excesso de radiação até
a completa regularização do empreendimento, que dependerá da
adequação da fonte de emissão.

Parágrafo único - Serão realizadas medições radiométricas com a
interrupção alternada das emissões dos envolvidos para diagnóstico e
apuração de responsabilidades.

Art. 10- O laudo radiométrico requerido nas etapas do licenciamento
ambiental, submetido á apreciação do COPAM, deverá ser elaborado
por físico ou engenheiro da área de radiação eletromagnética, com
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - junto
ao conselho de classe específica.

Art. 11 - Todas as instalações de antenas transmissoras de radiação
eletromagnética deverão ser realizadas de modo que a densidade de
potência irradiada total, obtida em qualquer período, não ultrapasse o
limite de exposição desta normatização.

Parágrafo único - A avaliação das radiações deverá conter medições
de nível de densidade de potências, em qualquer período, em
situação de pleno funcionamento, ou seja, quando estiver com sua
capacidade máxima de operação.

Art. 12 - No caso de ERB, na impossibilidade de garantir que todos
os equipamentos estejam simultaneamente acionados, as medições
serão realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir
que os horários de maior tráfego telefônico sejam considerados.

Ad. 13 - Após o licenciamento, a instaladora deverá fazer um
monitoramento das radiações num raio de 200m (duzentos metros),
apresentando semestralmente no COPAM laudo radiométrico
conforme diretrizes estabelecidas nesta lei e em seu anexo.

Art. 14 - As mediações deverão ser realizadas com equipamentos
calibrados e aferidos em laboratórios credenciados pelo METRO,
devidamente comprovados, dentro das especificações do fabricante, e
que meçam a densidade de potência por integração das faixas de
freqüência na faixa de interesse.
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§ 1° - As mediações deverão ser feitas levando-se em conta a

média espacial, com medidor de intensidade de campo dotado de
antena	isotrópica	(unidirecional),	conforme	recomendações
normativas	-

§ 2° - As medidas do campo elétrico e do campo magnético serão
realizadas nos limites da propriedade da instalação e nas edificações
vizinhas num raio de 200m (duzentos metros) com o correspondente
cálculo da densidade de potência equivalente na faixa de freqüência
abaixo de 50 (cinqüenta) MHz.

§ 30 - As medidas de densidade de potência serão realizadas nos
limites da propriedade da instalação e nas edificações vizinhas num
raio de 200m (duzentos metros) por equipamentos que meçam a
densidade de potência por integração do espectro eletromagnético
entre 50 (cinqüenta) MHz.

Art. 15 - A edificação que abriga uma ERB deverá seguir normas de
segurança, mantendo as áreas das torres propriamente isoladas, com
grades de segurança e avisos.

Art. 16 - Os locais expostos à radiação deverão ser sinalizados com
placas de advertência, utilizando a simbologia padronizada em norma
específica, bem como identificação da concessionária responsável,
nome e telefone do profissional habilitado responsável, mediante
instalação de placa de metal com dimensões de 100cm (cem
centímetros) x 100cm (cem centímetros).

Art. 17 - Nos casos de antenas em funcionamento irregular, terão
prazo concedido de noventa dias contados a partir da publicação
desta lei, para regularização, e o não-cumprimento implicará o
indeferimento ou a cassação da Licença de Operação.

Parágrafo único - Os responsáveis pelos empreendimentos
implantados citados no caput" deste artigo deverão apresentar um
cronograma com identificação das ERBs existentes com suas
respectivas datas para o cumprimento das exigências legais, num
prazo não superior a noventa dias.

Art. 18 - Cabe aos fabricantes dos aparelhos celulares a troca de
todo o invólucro e das antenas dos aparelhos que estão no mercado,
sem nenhum ônus para o consumidor, num prazo não superior a seis
meses a partir da data da publicação desta lei.

Parágrafo único - Todo fabricante deve informar a quantidade de
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radiofreqüência emitida pelo aparelho em um selo colado no
telefone.

Art. 19 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a
concessionária de serviço de telefonia celular ás seguintes
penalidades:

- advertência;
II - multa de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), duplicada no caso

de reincidência;
III - embargo;
IV - interdição.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se disposições contrárias.
Sala das Reuniões, 2 de março de 2001.
Rogério Correia

Anexo
Relatório Radiométrico

Dados que o laudo radiométrico deve conter:
1 - Dados construtivos e especificações da instalação e data de

inicio de operação.
2 - Mapa contendo a localização e a identificação das antenas -

inclusive os respectivos diagramas de irradiação nos planos horizontal
e vertical - edificações, imóveis vizinhos e vias públicas existentes.

3 - Descrição dos procedimentos empregados nas medições, com
detalhamento dos pontos medidos e o mapeamento das intensidades
máximas atingidas em situação de simulação de emissão em potência
nominal de funcionamento, segundo o projeto técnico do equipamento
e com todas as faixas de frequência ocupadas, contendo o número
máximo de canais e a potência máxima irradiada das antenas quando
o número máximo de canais estiver em operação.

4 - Descrição técnica detalhada das antenas, com todas as
especificações e os parâmetros de operação, dos meios de
sustentação, do aterramento e de outros dados pertinentes à
engenharia construtiva, inclusive potência total de operação e
tecnologia de funcionamento.

5 - Resultado das medidas de densidade de potência, em gW/cm2,
em cada ponto de medição devida á radiação eletromagnética de
fundo, excluída a contribuição da radiação eletromagnética
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proveniente da nova instalação.

6 - Resultado das medidas de densidade de potência total, em
pW/cm 2, em cada ponto de medição, contabilizando a contribuição da
radiação eletromagnética proveniente da instalação em estudo,
destacando as piores situações encontradas em pontos sujeitos à
exposição humana, com exceção das pessoas que trabalham na
manutenção das antenas.

7 - Cópia de documentos comprobatórios da calibração do
equipamento de medição empregado.

- 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° 1.42612001
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Nova Gameleira, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 O - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro Nova Gameleira, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2 ° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 O - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de março de 2001.
Rogério Correia
Justificação: O trabalho que atualmente vem sendo desenvolvido na

comunidade do Bairro Nova Gameleira atinge cerca de 110 crianças e
adolescentes no que diz respeito à catequese e à educação escolar. E
também objetivo da entidade a formação de novas lideranças
comunitárias através de cursos de profissionalização, lançamento de
cursos de capacitação em informática e cursos de artesanato, tanto
para jovens quanto para a terceira idade, permitindo-se, assim, a
integração desses indivíduos e o fortalecimento de seus papéis na
comunidade.

Sem esse
socialmente
favorecendo c
biopsicossocial

- Publicado,

trabalho de integração, tais indivíduos estariam
marginalizados	e economicamente	debilitados,

aparecimento de diversos problemas de ordem

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.

PROJETO DE LEI I'J° 1.42712001
Autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trecho

rodoviário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a assumir a gestão e a

manutenção do trecho rodoviário que faz a ligação da BR-135 ao
Distrito de Curimatai, Município de Buenópolis, com 35km (trinta e
cinco quilômetros) de extensão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2001.
João Batista de Oliveira
Justificação: A estadualização do referido trecho rodoviário está-se

tornando uma imposição. Curimatai tem fontes de águas termais de
reconhecidas propriedades terapêuticas, as quais estão
transformando o distrito numa referência nacional.

A falta de manutenção do acesso rodoviário dificulta a implantação
de um pólo turístico de expressão, retardando o desenvolvimento da
economia local e comprometendo a geração de emprego e renda.

- 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° 1.42812001
Institui a Campanha Permanente em Defesa dos Direitos da Mulher.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Campanha Permanente em Defesa dos

Diretos da Mulher, com o objetivo de combater a violência e a
discriminação de que as mulheres são vitimas.

§ 1 0 - A elaboração e o conteúdo da Campanha estarão sob a
coordenação do Conselho Estadual da Mulher, ficando assegurada a
participação de entidades e movimentos de mulheres, bem como da
Delegacia de Defesa da Mulher.

§ 2° - A Campanha será deflagrada anualmente e terá início no dia 8
de março, Dia Internacional da Mulher.

Art. 2° - A Campanha Permanente em Defesa dos Direitos da Mulher
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terá como finalidade promover ampla divulgação dos direitos da
mulher, inibindo os seus violadores na família e na sociedade.

Art. 30 - A divulgação da Campanha far-se-á pelos meios de
comunicação social e por palestras, boletins, folhetos, cartazes e
filmes.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 2001.
Chico Rafael
Justificação: Ao instituir a Campanha Permanente em Defesa dos

Direitos da Mulher, objetivamos, por meio da informação, educar a
população, pondo fim à discriminação e à violência praticadas contra
as mulheres.

Somente uma campanha permanente e massiva permitirá, em
pouco tempo, melhorar as condições adversas impostas às mulheres,
notadamente às mais pobres, negras e incultas.

Nada mais cedo que este projeto comece a tramitar às vésperas do
Dia Internacional da Mulher, pois é neste dia que deverá ter inicio a
Campanha Permanente em Defesa dos Direitos das Mulheres.

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

PROJETO DE LEI N° 1.42912001
Institui o Sistema de Comunicação e Cadastro de Pessoas

Desaparecidas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Sistema de Comunicação e Cadastro de

Pessoas Desaparecidas do Estado de Minas Gerais, destinado a dar
agilidade e eficácia na busca de pessoas que tenham desaparecido
no território do Estado.

Parágrafo único - Somente será inscrita no Sistema a pessoa cujo
desaparecimento tenha sido registrado perante autoridade policial
competente.

Art. 20 - O Sistema de que trata o art. 1° será de responsabilidade da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, a que caberá inserir e
retirar dados e estabelecer meios de divulgação das informações
constantes no cadastro.
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Parágrafo único - O Sistema terá atualização periódica, com o

objetivo de retirar do cadastro os registros das pessoas desaparecidas
que tenham sido encontradas.

Art. 30 - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar
espaços nas suas repartições, em locais de maior circulação de
pessoas, para a afixação de cartazes ou similares, contendo
identificação, fotografia e demais dados das pessoas desaparecidas.

Art. 41 - O Poder Executivo estimulará, mediante o estabelecimento
de convênios e instrumentos similares, a divulgação, em veículos de
transporte coletivo que trafeguem pelo Estado, dos dados das
pessoas desaparecidas.

Art. 50 - A mídia estatal do Estado veiculará dados das pessoas
desaparecidas, destinando espaços, nos veículos de comunicação
impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica, para a divulgação dos
dados das pessoas desaparecidas.

Art. 61 - Os contracheques dos servidores públicos estaduais
deverão ter impressos, na sua parte externa, fatos com mensagens
sobre as pessoas desaparecidas.

Art. 70 - A divulgação de dados de crianças e adolescentes
desaparecidos somente será feita se precedida de autorização
expressa dos seus pais ou responsáveis, em conformidade com a Lei
Federal no. 8.069, de 1990.

Art. 80 - Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados,
deverão, obrigatoriamente, sob pena de responsabilidade, comunicar
à Secretaria de Estado da Segurança Pública dados identificadores
das pessoas desacompanhadas que neles derem entrada em estado
inconsciente, de perturbação mental ou impossibilitadas de se
comunicar, por qualquer motivo.

Parágrafo único - A comunicação deverá ser feita no prazo de doze
horas contadas do momento da entrada do paciente no
estabelecimento.

Art. 91 - A autoridade policial do Estado que detiver ou encaminhar
para tratamento ou assistência doentes mentais, indigentes ou
crianças e adolescentes abandonados ou autores de ato infracional
deverá comunicar o fato, em regime de urgência, com dados
identificadores da pessoa, à Secretaria de Estado da Segurança
Pública.
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Art. 10 - As entidades assistenciais, públicas ou privadas, que

recebam e abriguem doentes mentais, indigentes ou crianças e
adolescentes abandonados ou autores de ato infracional deverão
enviar periodicamente à Secretaria de Estado da Segurança Pública
relatório dos dados identificadores das pessoas que tenham dado
entrada nestes estabelecimentos.

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo
de noventa dias contados a partir da data da sua publicação.

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Bené Guedes
Justificação: Hoje o número de pessoas desaparecidas no País,

especialmente crianças e idosos, é muito grande. Em Minas Gerais, o
problema já atinge proporções consideráveis, e quase nada vem
sendo feito para dar condições às famílias que vivem o drama do
desaparecimento de um de seus membros de tentar reencontrá-lo. O
Estado tem condições de fazer bem mais do que vem fazendo até
então, e com custo praticamente nulo.

Nossa meta é estabelecer, com este projeto de lei, a obrigatoriedade
da afixação de cartazes com fotos de pessoas desaparecidas -
adultos e crianças - em caráter permanente, no interior dos órgãos
públicos do Estado e do município, bem como no interior dos ônibus
coletivos urbanos, intemiunicipais, interestaduais e internacionais.
Sabe-se hoje que muitas crianças brasileiras são encaminhadas para
a Europa por via de países da América do Sul, e isso ocorre nos
chamados ônibus de carreira, que têm como ponto de partida as
rodoviárias das principais capitais brasileiras. Pretendemos, ainda,
com este projeto de lei, tomar obrigatória a veiculação, pelas
emissoras estaduais de televisão, durante toda a sua programação,
de fotos de pessoas desaparecidas em território mineiro, aproveitando
a agilidade desse meio de comunicação e a penetração que a
televisão tem no seio das famílias mineiras.

Creio que este projeto de lei pode se tornar muito mais abrangente e
ficará aberto a sugestões ou emendas que o tornem realmente eficaz
nos seus objetivos.

Adotando as medidas propostas, Minas Gerais estará dando um
passo fundamental para que o problema possa ser amenizado,
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permitindo àqueles que têm membro da família desaparecido uma
chance ou perspectiva de descobrir o paradeiro desse ser humano,
que não tem recebido do nosso Estado um mínimo de atenção.

Outros Estados já estão trabalhando nesse sentido. Dados
estatísticos provam que, durante o período de exibição de uma
telenovela da Rede Globo que tratava desse tema, no qual, a cada
capitulo, divulgavam-se fotos de pessoas desaparecidas - divulgação
essa que, na época, era feita também em sacolas de supermercados,
nas embalagens de vários produtos e em outros meios de
comunicação - dezenas de pessoas desaparecidas foram
reencontradas e voltaram para junto de suas famílias.

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

PROJETO DE LEI N° 1.42212001
Torna obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacinação contra

hepatite B nos casos que menciona e dá outras providências.
A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado oferecerá vacinação contra hepatite B às crianças,

aos adolescentes e às pessoas pertencentes a grupo de risco.
Art. 20 - O Estado realizará campanhas periódicas de esclarecimento

sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância da
vacinação.

Art. 31 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de:

- dotação consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
HelyTarqüínio
Justificação: Causada por um DNA-vírus, a hepatite B é uma doença

freqüente, de importância clínica e universal. Estima-se que mais de
350 milhões de pessoas no mundo sejam podadoras do vírus.

Esse tipo de afecção hepática pode manifestar-se, na forma menos
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complicada, como quadro pseudogripal pouco importante, ou pode
configurar quadros mais graves, como a insuficiência hepática.

A evolução natural da doença compreende basicamente três etapas:
uma fase inicial - com anorexia, mal-estar, náusea, vômito e febre -,
uma fase com icterícia e uma fase de recuperação. Esses casos
correspondem a 90% do total, mas a doença pode cronificar-se e
evoluir para cirrose. O vírus B é ainda agente de câncer primário de
fígado; a carcinogênese pode ocorrer em qualquer fase da
hepatopatia.

A hepatite B pode ser transmitida por sangue, soro, seringa e
agulhas contaminadas; também se transmite por meio das relações
sexuais.

O risco de contrair hepatite B por um único contato com sangue
infectado é de quase 50%. Acredita-se que o risco de contrair a
doença seja cem vezes maior que o de adquirir o vírus da AIDS.

A doença também pode ser transmitida pelo contato de lesões da
pele com material contaminado pelo vírus. O antígeno do vírus da
hepatite B já foi encontrado em escovas de dentes, em mamadeiras,
em brinquedos e em móveis de cozinha.

O recém-nascido adquire o vírus da mãe portadora; as crianças,
mesmo que não desenvolvam os sintomas da doença, tornam-se
portadoras do vírus. Quando a doença se manifesta numa etapa tão
precoce da infância, é provável que cause conseqüências sérias mais
tarde na vida.

Estão especialmente expostos ao vírus pessoas que trabalham em
área de saúde, pacientes em hemodiálise, pacientes hemofílicos,
pessoas que fazem uso de drogas injetáveis, pessoas com múltiplos
parceiros sexuais, indivíduos institucionalizados e contactantes
familiares de indivíduos portadores do antígeno do vírus.

Dadas as características da doença, sua gravidade e a facilidade
com que pode ser transmitida, recomenda-se a vacinação de grupos
mais expostos, de crianças e adolescentes. Espera-se, com esse
cuidado preventivo, reduzir o número de casos ao longo do tempo, em
especial pela diminuição do número de portadores assintomáticos.

A medida que pretendemos ver implantada por meio desse projeto
de lei configura-se, pois, como instrumento de especial significado
para a saúde pública em nosso Estado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde .e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 1.95312001, da CPI do Narcotráfico, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulações com as pessoas que menciona
por terem colaborado com os trabalhos da Comissão. (- A Comissão
de Administração Pública.)

N° 1.95412001, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à promoção de
campanha de vacinação contra a febre amarela em todo o Estado. (-
À Comissão de Saúde.)

N° 1.95512001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de Piranguçu pelo transcurso do 381 aniversário de
emancipação político-administrativa desse município.

N° 1.95612001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de São Lourenço pelos 74 anos de emancipação político-
administrativa desse município, a serem comemorados no dia 1014.

N° 1.95712001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade do
Município de Itajubá pelo aniversário de emancipação político-
administrativa desse município, a ser comemorado no dia 1913. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.95812001, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
realizado plebiscito no Estado, a fim de se conhecer a opinião do povo
acerca da proposta de privatização da Furnas Centrais Elétricas, e
seja enviado oficio ao Presidente da Câmara dos Deputados,
solicitando agilização da tramitação do Projeto de Decreto Legislativo
n° 309199. (- À Comissão de Administração Pública.)

N° 1.959/2001, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que envie
cópias de todas as peças do Processo de Concorrência n° DSG/AS-
OS/0026, assim como dos estudos e pareceres referentes a
modificações inseridas no edital do referido processo licitatório. (- A
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Mesa da Assembléia.)

N° 1.96012001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MO com vistas à
instalação de poços artesianos nas comunidades rurais de Chico
Preto e dos Cocos, no Município de Maxacalis. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.96112001, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à liberação de
recursos para a conclusão das obras de iluminação do Estádio
Municipal Adamir Dias Leite, no Município de Maxacalis. (- A
Comissão de Educação.)

N° 1.96212001, do Deputado Kemil Kumaira. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à
instalação de sistema de abastecimento de água no Distrito de
Umburaninha, Município de Bertópolis. (- A Comissão de Transporte.)

N° 1.96312001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que se
prestem informações sobre a situação do Loteamento Nova Benfica,
no Município de Juiz de Fora.

N° 1.96412001, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da COl-IAB com vistas a que se
prestem informações sobre a situação do Loteamento Nova Benfica,
no Município de Juiz de Fora. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 1.965/2001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Município de Monte Sião pelo transcurso de seu 152 1 aniversário. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.96612001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado apelo à Secretária do Trabalho com vistas a que se instale
um escritório regional dessa Pasta no Município de Ouro Fino. (- A
Comissão do Trabalho.)

N° 1.96712001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a CNBB
pelo lançamento da Campanha da Fraternidade de 2001, com o tema
"Vida sim, drogas não!".

N° 1.96812001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
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Associação dos Bibliotecários de Minas Gerais pela passagem do
Dia do Bibliotecário. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Márcio Cunha, Durval Angelo e Chico Rafael.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do ad. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja formulado um voto
de congratulações com o Deputado Federal Aécio Neves por sua
eleição para Presidente da Câmara dos Deputados. (- Idêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Pedro
Pinduca.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado voto de
congratulações com a Prefeitura Municipal de ltajubá pelo 1820
aniversário da emancipação do município. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Ambrósio Pinto.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

João Leite, Maria Olivia (2), Amilcar Martins, Agostinho Patrús, Miguel
Martini, Paulo Pettersen (2) e Adelmo Carneiro Leão.

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

Andrada.
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, prezados

parlamentares, prezada assistência, telespectadores da TV
Assembléia, dois assuntos trazem-me à tribuna nesta reunião. O
primeiro deles, que já é alvo de amplo noticiário na imprensa, refere-
se a uma licitação promovida pela CEMIG, sobre a qual foram
levantadas suspeitas pelo jornal "Estado de Minas".

E pública e notória essa questão. Na verdade, a licitação já vinha
sendo acompanhada por nós e por alguns órgãos jornalísticos há
algum tempo, pois os passos que conduziram o processo de
concorrência são um tanto quanto estranhos e nebulosos. Desde o
início, o próprio edital de convocação chegou a ser questionado pela
OAB, que encaminhou um documento propondo a alteração de seus
termos. A CEMIG achou por bem acolher algumas das sugestões e
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acatar	algumas	das	críticas	feitas	ao	edital.	Mas,
inexplicavelmente, até agora não se conhecem os argumentos e as
razões que levaram a CEMIG a não acolher a totalidade das
sugestões da OAB. O fato é que o edital foi parcialmente modificado,
e o processo continuou.

Ocorre que o edital continha diversos itens inexplicáveis. Dizia o
edital, a certa altura, que o escritório de advocacia que tivesse atuado
no ramo a que a concorrência se referia poderia ganhar pontuações,
mesmo que tivesse perdido todas as ações. Quer dizer, mesmo com
atestado de incompetência, esse escritório ganharia pontos extras.

Havia outras questões incoerentes, insustentáveis, mas o processo
de licitação continuou. De todos os escritórios de advocacia que se
apresentaram, apenas um não foi considerado inabilitado, o Sacha
Calmon, que acabou sendo o vencedor, apresentando a sua proposta
financeira. Como o total previsto a ser movimentado em favor da
CEMIG na recuperação de créditos tributários é de R$500.000.000,00,
esse escritório apresentou a proposta de 1%, ou seja,
R$5.000.000,00, que seriam seus honorários.

Descobriu-se, mais tarde, que a Dra. Misabel Derzi, Procuradora-
Geral do Estado, era sócia desse escritório e que, ao assumir o cargo
na Procuradoria, teria deixado a sociedade mas ali colocado a sua
filha.

Tudo isso veio à tona por meio do jornal "Estado de Minas",
instalando-se mais uma crise no Governo. Houve, nos últimos três
dias, um grande diz-que-diz por causa disso. Querendo aprofundar a
questão, nós resolvemos encaminhar à Mesa três requerimentos: um,
solicitiando a convocação do Presidente da CEMIG para prestar
informações a respeito do assunto; outro, solicitando ao Presidente da
CEMIG o envio de cópias de todos os documentos atinentes ao
processo de licitação; o terceiro solicitando ao Presidente da OAB-
MG o envio da documentação relativa ao escritório vencedor e cópia
do documento com as sugestões e criticas que a OAB havia feito, na
época, com relação ao edital. Esses requerimentos já estão
tramitando nesta Casa.

Aventou-se também a possibilidade de uma CPI, para esclarecer
essa questão. A nossa surpresa é que o Governo, ontem, publicou
nota oficial tratando do assunto. Mas essa nota, ao invés de
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esclarecer, coloca mais lenha na fogueira, porque levanta questões
sérias. Nela, o Governo diz que estava solicitando ao Ministério
Público a investigação do assunto. Ora, diante da denúncia o Governo
convoca o Ministério Público, admite que há indícios de
irregularidades. Admite isso no momento em que suspende o contrato
e solicita ao Ministério Público que investigue. As denúncias foram
sérias, o Governo se sentiu acuado, foi obrigado a suspender o
contrato e a convocar o Ministério Público. Esse é um passo
importante, porque admite a possibilidade de haver erros e falhas.

O Governo ainda suspendeu o contrato do escritório Sacha Calmon
e determinou que o corpo jurídico da CEMIG fizesse o serviço que o
escritório iria fazer. Ora, se a CEMIG possui corpo jurídico para fazer
o serviço, para quê fazer licitação e para quê contrato? E uma boa
pergunta. A CEMIG tem como jurídico próprio. Se o Governador
determinou que a CEMIG, com seu corpo jurídico, tome as
providências, talvez não fosse necessária essa licitação.

Diz a nota também que a contratação do escritório poderia ter sido
feita com dispensa de licitação, que nem processo licitatório precisaria
ter. Ora, não vamos querer transformar formalismo em moralismo e
transparência em ética. As leis, muitas vezes, são espúrias, injustas,
imorais. Ater-se ao texto legal não é garantia de moralidade nem de
transparência, muito menos de ética. Apegar-se a formalismos é fuga.
O que se tem de analisar não é a juridicidade menor, mas o interesse
público. Esqueceu-se de falar no interesse público. Falou-se do
interesse do Governo, do interesse da CEMIG, mas não se tocou no
interesse público. Esse sim, é que está acima de tudo. Essa licitação
atende a algum interesse público? Já estou em dúvida se havia
necessidade de licitação para contratar escritório. A nota do Governo
aumenta a confusão, levanta mais dúvidas e começa a justificar a
instalação de uma CPI. Estamos recebendo telefonemas, constantes,
de pessoas que nesse primeiro momento colocam-se no anonimato,
preferem solicitar que seus nomes não sejam levados, ainda, a
público, para dizer que há outras licitações com outros problemas.

E preciso fazer uma CPI analisando os dois últimos anos. E mais: o
Governo, na sua nota diz que orientou o Líder do Governo para que
assinasse também o pedido de CPI, que não a temia, e sugeria que
fosse feita uma CPI para analisar os últimos cinco anos, como se
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dissesse que, analisando os três últimos anos do Governo Eduardo
Azeredo, fosse deixar a Oposição acuada. Aceitamos o desafio.
Vamos fazer essa CRI, mas vamos fazê-la de forma diferente, para
ficar bem mais claro. O Governo tem maioria nesta Casa, aprova a
CRI que quiser. Essa conversa de criar CRI, observando o período do
Governador Eduardo Azeredo é firula de mídia, porque o Governo tem
mais de 50 Deputados apoiando-o nesta Casa e pode criar quantas
CPls quiser. Basta querer. Mas, diante dessa transparência tão
propalada na nota oficial, que se crie uma CRI específica para os dois
anos do atual Governo e se entregue o controle dela à Oposição. O
Governo vai ter o controle da CRI do Governo Eduardo Azeredo, e
teremos o controle da CPI da atual gestão.

Está feito o desafio. Aceitamos. Vamos dividir, a fim de que as duas
CPIs fiquem mais ágeis, com menos trabalho e, assim, apurem melhor
os fatos. Aceitamos a proposta e agradecemos o apoio do Governo
nessa empreitada das CRIs relacionadas com a CEMIG.

E preciso avançar. A nota do Governo tumultua, levanta dúvidas, em
vez de esclarecer. E uma nota insegura. Queremos que o discurso se
transforme em prática. Vamos cobrar as assinaturas dos Deputados
da base do Governo. E óbvio que não acreditamos que esses
Deputados não queiram proceder às apurações. Sabemos que a
maioria dos Deputados que compõem a base do Governo e de
parlamentares sérios, honrados, que desejam a lisura e a
transparência dos atos públicos. Cobraremos a anuência do Governo,
que declarou que orientaria os Deputados que o apóiam para que
assinassem esse documento. Informamos, então, aos Deputados do
Governo que faremos circular pela Casa, gabinete por gabinete, o
documento, instaurando a CRI que investigará os fatos que
interessam à Bancada da Oposição. Se o Governo desejar criar outras
10 ou 15 CRIs, poderá fazê-lo, pois tem maioria para isso, não
precisando da Oposição. Nós é que precisamos dele para instaurar a
CRI.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado. Deputado Antônio
Carlos Andrada, V. Exa. coloca muito bem essa questão. O Deputado
Miguel Martini já está recolhendo as assinaturas no documento. No
entanto, o senhor traz uma nova proposta, que deveremos discutir. E
nosso interesse que tudo seja apurado, porque, além dessa denúncia,



323
que foi uma grande contribuição do jornalista, existem outros
contratos da CEMIG sem licitação, que é uma prática desse Governo.

O Governador Itamar Franco, quando Presidente da República, em
1993, sancionou a Lei n°8.666, que é a Lei de Licitações. No entanto,
desde janeiro de 1999, quando tomou posse, teima em dispensar
licitações. Isso acontece desde o caso da compra de tecnologia, que
teve custo zero para a Prefeitura de São Paulo, mas custou
R$69.000.000,00 para Minas Gerais, com dispensa de licitação.

Portanto, temos de avançar e conhecer os outros contratos da
CEMIG, que também tiveram dispensa de licitação. O desafio feito por
V. Exa. é muito interessante. Quero participar e tomar conhecimento
dos contratos da CEMIG feitos sem licitação, durante os dois últimos
anos desse Governo. Os outros Deputados ficarão com os outros
anos do Governo Azeredo, mas queremos conhecer o atual.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço a contribuição de V.
Exa., sempre muito oportuna. E importante lutarmos pela
transparência.

Tivemos a informação, há pouco, por terceiros, de que a
Procuradora-Geral, Dra. Misabel Derzi, teria pedido demissão do
cargo. Isso demonstra que o Governo vive uma grande crise. Portanto
esse problema precisa ser tratado com profundidade pela Assembléia,
porque não é assunto corriqueiro. A nota do Governo provocou a
saída da Procuradora-Geral do Estado, pessoa que cuida das leis, da
legalidade, da postura jurídica do Governo. Se ela se afastou, existe
algum problema. Os episódios de ontem e de hoje aumentam a
fumaça, a nebulosidade, a confusão. Como não houve
esclarecimentos, esta Casa deve investigar o caso.

Outro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito à extinção do
Projeto SOMMA. A Lei Complementar n° 27, que está em vigor, diz
em seu art. 9 0 que os fundos serão extintos por lei, por término do seu
prazo ou mediante decisão judicial.

O Fundo SOMMA está sendo extinto por lei ordinária. O parágrafo
único do art. 9 0 da Lei Complementar n° 27 diz: "o patrimônio apurado
na extinção do Fundo e as receitas decorrentes de seus direitos
creditórios serão absorvidos pelo Estado". Então, não é verdade que
os recursos vão para o BDMG porque, enquanto não se mudar a Lei
Complementar n° 27, a extinção do Fundo por lei ordinária não
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garante isso. Não se pode dizer que o dinheiro vai ser levado ao
BDMG, que parte será para pagar a divida do Estado, porque lei
ordinária não é maior que lei complementar. E a hierarquia das leis. A
lei complementar é superior. Toda legislação ordinária que contrarie a
lei complementar é inconstitucional, é ilegal, é nula. Então, a
Assembléia, achando que está votando uma coisa boa, dividindo,
orientando e garantindo, está, na verdade, dando subsídios ao
Governador para vetar, por inconstitucionalidade, e prevalecer o que
está escrito na lei complementar: que o dinheiro vai todo para o
Tesouro, ou seja, para o caixa único do Governo, para fazer o que
quiser. E o Governo está usando os municípios mineiros como massa
de manobra, como tentou usar os funcionários no final do ano,
dizendo que se o SOMMA não fosse extinto, não teria dinheiro para
pagar o 131 salário. O SOMMA não foi extinto, e o dinheiro apareceu.
Agora, querem extinguir o SOMMA para dizer que o dinheiro vai para
o BDMG, para garantir programas para os municípios mineiros.
Mentira! O dinheiro não vai para o BDMG, vai para o caixa único, para
o Tesouro, para o Governo usar do jeito que quiser, em véspera de
eleição. E esse o alerta que fazemos â Casa. Muito obrigado.

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

Srs. Deputados, amigos da TV Assembléia, várias reflexões quero
fazer nesta tarde. Inicialmente, antes de abordar o assunto que
propriamente me conduz a esta tribuna, quero congratular-me com o
jornal "Estado de Minas", que comemora 74 anos de sua fundação
com a inauguração de sua nova sede, marcando nova etapa de sua
existência. Nesse sentido, apresentei requerimento em que solicito a
manifestação de congratulações desta Casa com o "Estado de Minas",
reconhecendo a sua importância no contexto histórico e social de
Minas Gerais.

Outro assunto que merece registro neste Plenário, pela relevância
de seu conteúdo, é a solenidade, ocorrida no último dia 8, no Palácio
da Liberdade, presidida pelo Governador Itamar Franco, que assinalou
a assinatura de convênios e portarias relacionadas com a atuação do
Estado na área ambiental.

Cumpre destacar a assinatura de dois importantes convênios. O
primeiro estabelece ampla cooperação técnica com o Programa de
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Formação Educacional, Ambiental e Conservacionista, a ser
desenvolvido nas unidades penitenciárias e centros de intervenção de
adolescentes. A citada cooperação será empreendida pelo IEF, pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pela Secretaria de Estado
da Justiça e Direitos Humanos.

O outro convênio promove o Programa de Educação Ambiental nas
Escolas de ensinos médio e fundamental, buscando levar aos nossos
alunos maiores informações acerca da educação ambiental, o que
muito contribuirá para o desenvolvimento de firme consciência da
preservação ambiental. Participam dessa parceria o IEF, a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e a Secretaria de Estado da Educação,
por meio de seus respectivos e dignos Secretários.

Ressalte-se, ainda, a podaria que desregulamenta o plantio de
florestas em nosso Estado. Por meio dela, toma-se mais ágil o plantio,
a extração e a comercialização de produtos florestais nas florestas
plantadas em território mineiro. Sem dúvida, um importante incentivo
ao setor, que refletirá em outros segmentos de nossa economia,
especialmente o crescente setor moveleiro.

Quero congratular-me com o Governador Itamar Franco e com toda
a sua equipe de governo, pelo importante conjunto de medidas
adotadas. Cumprimento também o Dr. José Luciano Pereira, que tem
conduzido com muita dedicação o IEF, desenvolvendo importantes
iniciativas, como essas que mencionamos.

Sr. Presidente, gostaria ainda de trazer a este Plenário uma
preocupação que tem atingido um dos setores mais expressivos de
nossa economia: a cafeicultura.

Em dezembro último, realizamos em nossa cidade, e Ouro Fino,
importante audiência pública, deslocando-se para ali a Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, para discutir a
situação da cafeicultura, especialmente a sul-mineira.

Contamos, naquela oportunidade, com a presença de grande
Ç número de produtores, cooperativas, representantes do Banco do

Brasil, da FAEMG, da Secretaria da Agricultura, do IMA, do lEF, entre
outros órgãos do Governo Estadual.

j Sem dúvida alguma, foi um proveitoso encontro, que marcou o início
de nova jornada em busca da recuperação da atividade em nosso
Estado, que é o maior produtor brasileiro de café. Diversas sugestões
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foram apresentadas naquele momento. Uma delas, que estou
encaminhando na forma de requerimento à Comissão de Política
Agropecuária, é a realização de visita dessa Comissão ao Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, reiterando os pleitos e gestões
procedentes de nossos cafeicultores e registrados no encontro.

Posteriormente, participei de encontro na sede da FAEMG, quando
foi encaminhada ao novo Diretor do Departamento do Café do
Ministério da Agricultura, Dr. Jaime Junqueira, da nossa região sul-
mineira, mais precisamente da cidade de Poços de Caldas, a
manifestação de profunda apreensão de nossos produtores em razão
dos resultados do plano de retenção do produto e da continuada
redução no seu preço.

Recebi, por meio de oficio, o reiterado apelo do Presidente da
Associação de Produtores Rurais de Ouro Fino, Sr. Nélson Maciel,
para a continuação das gestões junto ao Governo Federal, no intuito
de viabilizar as operações do produtor de café, agravadas ainda mais
com a não-liberação da totalidade dos financiamentos programados
para o ano agrícola 200012001.

E inadiável a adoção de medidas que permitam minimizar as
conseqüências da situação que atravessa o setor da cafeicultura. E
preciso reavaliar o plano de retenção implementado no ano passado
pelo Ministério da Agricultura. Isso porque, efetivamente, a retenção
não está surtindo o efeito desejado. Uma das razões da insatisfação
com o plano de retenção está exatamente na demora, por parte do
Banco do Brasil, em liberar os recursos para os produtores, visando
ao armazenamento de 20% do produto destinado à exportação. Com
isso, o ônus da retenção recai sobre o produtor, o que inviabiliza a sua
atividade.

Alternativas existem, Sr. Presidente. Muitas delas já foram debatidas
á exaustão. O que precisamos, neste momento, é maior agilidade na
aplicação das medidas já apresentadas.

Um dos clamores que surge do segmento da cafeicultura é
exatamente pela existência de uma política mais agressiva e
consistente, que estimule a produtividade e a qualidade do café
nacional, para que os produtores tenham condições de enfrentar com
maior segurança períodos críticos como o atual.

Em razão de nosso requerimento, quero renovar o nosso apelo para
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que, o mais rápido possível, seja promovida a audiência de nossa
Comissão de Agropecuária com o Ministro Pratini de Moraes, com o
objetivo de sensibilizá-lo em relação ao clamor de nossos produtores
e à urgência da adoção de soluções para o setor.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Obrigado, Deputado
Dalmo, pela atenção. V. Exa. é um Deputado sempre atuante e
participativo. O seu pronunciamento, hoje, foi brilhante, principalmente
no que diz respeito ao Secretário Paulino Cícero, que vem realizando
trabalho maravilhoso a serviço de Minas, por Minas e por nosso Brasil.

Quero aproveitar a oportunidade para me reportar a outro assunto.
Esta tribuna, em muitas oportunidades, é utilizada por nós,
parlamentares, com o objetivo de promover saudações àqueles que
estão chegando em algum órgão do Governo Estadual. Raras vezes,
os Deputados têm a oportunidade de fazer saudações àqueles que
estão deixando o Governo e a direção de algum órgão. Neste
momento, ao fazer uso do microfone, aproveito para seguir a segunda
linha do meu posicionamento.

A minha palavra aqui hoje, é de lamento em razão da exoneração de
uma pessoa que tem o seu valor medido pela grandiosidade de suas
obras, de seu trabalho e de seus serviços a favor de Minas, a favor do
nosso Brasil, na direção estadual do DNER-MG, no DNER em Brasília
e, recentemente, no DER-MG, onde ficou por pouco mais de um ano.
Quero dizer da minha tristeza e lamentar a exoneração do Dr. Flávio
Menicucci, conhecido de todos que testemunharam o seu grande
trabalho a favor de Minas. Chegou, recentemente, à direção do DER,
organizou e reajustou o órgão com a sua capacidade de articulação,
com o seu prestígio político, com as suas amizades. Soube construir
grande engenharia política para buscar recursos em Brasília e
melhorar as estradas de Minas, levando o progresso e o

o	desenvolvimento para todo o Estado. Ontem tivemos a notícia da
o	exoneração do Dr. Flávio Menicucci. Quero registrar a minha tristeza.
o Com a sua saída, a direção do DER fica sem essa mente, essa luz e

essa direção que Flávio Menicucci, com sua honradez, com seus
valores, com seus princípios, soube conduzir com muita maestria e
dignidade. Faço votos de que continue a servir Minas e o Brasil, seja
na iniciativa pública, seja na privada. Que Deus continue a abençoá-
lo. Tenho certeza absoluta de que Minas Gerais se orgulha de tê-lo
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como um engenheiro empreendedor.

Aproveito, também, para registrar a capacidade de resposta do
nosso Governador Itamar Franco, principalmente quando há luz no
final do túnel. Quando se questiona a honestidade de um algum
assessor ou órgão do seu Governo, imediatamente o Governador do
Estado, demonstrando seu espírito democrático e empreendedor, sua
coragem e inflexibilidade em relação à corrupção, determina ao
Ministério Público que apure as denúncias.

Quer que o Ministério Público apure as denúncias de irregularidades
de contratos duvidosos. Passou também orientação ao Líder do
Governo e aos Deputados da base governista para ajudar a
Assembléia Legislativa a promover qualquer tipo de apuração, a fim
de encontrar as falhas. Se forem encontradas, os responsáveis serão
punidos. É por isso que o Governador Itamar Franco é, hoje, uma das
maiores expressões políticas, com todas as credenciais para governar
o Brasil nos próximos anos. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a intervenção do ilustre
Deputado Dinis Pinheiro. Aproveitarei para fazer uma reflexão sobre o
pronunciamento de V. Exa.

Realmente lhe assiste toda razão quando se fala do Dr. Menicucci.
Por longos meses, esteve á frente da Diretoria-Geral do DER, com a
sua capacidade, determinação e, acima de tudo, com o seu elevado
espírito público O Dr. Menicucci aqui esteve com a maior boa
vontade, por várias vezes, quando convidado para prestar
esclarecimentos sobre a Comissão das Licitações. Prestou claramente
todas as informações que lhe foram pedidas. E lamentável a ausência
do Dr. Flávio Menicucci, profundo conhecedor não só do DER como
também do DNER, pela sua larga experiência. Já prestou grandes
serviços a Minas e ao Brasil.

Neste momento, posiciono-me favoravelmente quanto à atuação
efetiva e determinada de nosso Governador Itamar Franco, que, com
sua honradez e transparência, determinou não somente a nosso Líder
como também a todos os Deputados da bancada governista que
apresentassem, imediatamente, sugestões para a apuração das
supostas irregularidades cometidas pela Procuradora e pelos
escritórios de advocacia. Nosso Governador jamais permitirá qualquer
deslize por parte das pessoas em que tanto confia
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Parabéns, Governador. Não é nenhuma surpresa sua atitude.

Registramos nossa confiabilidade em sua aptidão e transparência de
homem público, que, sem dúvida, é a grande reserva moral de Minas
e do Brasil.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, ilustres visitantes, senhoras e senhores
telespectadores, vários assuntos trazem-me aqui nesta tarde, e
gostaria de começar pelo aparte do Deputado Dinis Pinheiro, fazendo
minha a sua fala com relação ao companheiro Flávio Menicucci, que
desenvolveu à frente do DNER e, mais recentemente, à frente do DER
importantes serviços ao Estado e ao Brasil. Neste momento, com a
permissão do Líder de nossa bancada, Deputado Paulo Pettersen,
lembro que, ontem mesmo, nós, do PMDB, hipotecamos nossa
solidariedade, através de um documento, ao nome desse
companheiro, que fez um importante trabalho. E importante que se
registrem em ata os agradecimentos e o reconhecimento de nossa
bancada ao engenheiro Flávio Menicucci.

Quero fazer também um convite aos Deputados para que não
deixem de comparecer a este Plenário, amanhã, neste mesmo
horário, para que possamos receber, em visita oficial ao Brasil e a
Minas, o Presidente do Rotary Internacional, o Sr. Frank J. Devlyn,
que vem do México, para estar em Brasília, na quinta-feira, a fim de
participar da III Conferência Latino-Americana sobre População e
Desenvolvimento. Na qualidade de Deputado rotariano, juntamente
com os Deputados Paulo Piau, Luiz Menezes, Ivair Nogueira, José
Braga e Dalmo Ribeiro Silva, solicitamos aos Deputados que estejam
aqui amanhã, a fim de prestarmos uma homenagem importante a
esse companheiro do Rotary Internacional, que dignifica, com sua
passagem, Minas Gerais.

Sr. Presidente, em 19110193, foi celebrado entre o Governo de Minas
Gerais e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento -
o BIRD -, um convênio criando o Fundo SOMMA. Esse Fundo nasceu
para promover o desenvolvimento em todo o Estado.

A partir da captação de recursos externos, o SOMMA tornou
possível a realização de projetos de infra-estrutura nos municípios
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mineiros, abrindo portas para que cada administração municipal
pudesse desenvolver obras que beneficiassem sua população na
questão do saneamento e nos propósitos de desenvolvimento
econômico e social das cidades.

Para serem incluídos nesse plano, os municípios apresentaram
projetos que geraram amplos benefícios aos moradores e
proporcionaram um franco desenvolvimento na cidade, aumentando
assim sua capacidade de investimento e de planejamento.

O SOMMA possibilitou, ao longo destes sete anos, muitas obras,
que permitiram às cidades mineiras tornarem-se mais acolhedoras
para os moradores, e contribuiu para que o Estado crescesse em
economia e qualidade de vida, O Fundo SOMMA é, sem dúvida, o
reflexo de um Estado que tem permanente preocupação com a
modernização e com o bem-estar dos, mineiros.

Apesar de todos os benefícios gerados por esse programa, o
Executivo se viu na obrigação de enviar, no dia 1711112000, o Projeto
de Lei n°1.271/2000, revogando a Lei n°11.085, de 3014193, que criou
o Fundo SOMMA, em virtude das restrições impostas pela Lei
Complementar n° 101, de 41512000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
que veda as operações de créditos entre entes federativos, em nosso
caso entre o Estado de Minas Gerais e o Governo brasileiro; é
preciso, contudo, reconhecer que há exceções a tal vedação.

Esta lei federal não tem o poder de suspender a eficácia dos
contratos e dos convênios celebrados entre o Estado e os municípios
antes da data da sua promulgação. Esses contratos e convênios
constituem atos jurídicos perfeitos, não podendo ser prejudicados por
lei posteriormente constituída, conforme o art. 50 da Constituição
Federal. Por isso, apesar da intenção do Governo Estadual em se
adequar às leis federais vigentes, não se pode simplesmente extinguir
o Fundo, determinando que as receitas disponibilizadas pelo SOMMA
sejam absorvidas pelo caixa único do Estado.

Ainda como relator da matéria na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no ano passado,- para analisar com a
devida cautela esta proposição, pedi informações à Secretaria da
Fazenda e ao BDMG, órgão gestor do SOMMA, quanto aos motivos
que levaram o governo a apresentar tal proposição e qual seria a
finalidade dos recursos destinados. Fiz, como relator e em nome dos
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Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira, extensa lista
de argüições à Secretaria da Fazenda e ao BDMG.

Procurando estabelecer uma situação que crie um consenso em
torno dessa mensagem do Governo, vejo que o substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça é pertinente,
porém evasivo em aspectos de ordem técnica. Por exemplo em seu
art. 20, está-se garantido o cumprimento de contratos de
financiamentos celebrados pelo Estado com recursos do fundo.

Porém, há casos, como o dos convênios assinados e autorizados
pelo Senado Federal ou pelo Banco Central e as obras de
continuação da avenida Pedro II, que não estavam contemplados
nesse parecer da Comissão de Justiça. Esses foram alguns dos
motivas que me levaram a apresentar um novo substitutivo na
Comissão de Fiscalização Financeira, o qual visa garantir no corpo do
projeto a conclusão de tais convênios. E importante que se diga
claramente que, apesar deste Deputado ser membro do PMDB e do
embate que tínhamos com a Prefeitura, na pessoa do Prefeito Célio
de Castro, não foi possível a realização de encontros com a equipe do
Prefeito. Sua equipe colaborou para que pudéssemos fazer um
substitutivo que garantisse que, com a extinção do Fundo SOMMA,
não tivéssemos frustrados os sonhos de termos o prosseguimento das
obras da Pedro II.

A continuação da avenida Pedro II, por muitos anos, foi um pedido
da população da região. E mais, esse projeto viabilizará o vetor norte
do município, melhorando o escoamento do trânsito, hoje
estrangulado naquela região.

Faço justiça à ilustre Vereadora, hoje atual administradora da região
do Barreiro, Neusinha Santos, que, juntamente com diversos líderes
da região, esteve comigo para contribuir com o aperfeiçoamento
desse projeto, extinguindo-se o Fundo SOMMA.

A continuação da Pedro II só pode ter início com a verba que o
Fundo SOMMA disponibilizou.

Como então ficar à vontade, quando essa obra tão sonhada pela
região ameaçada por uma questão meramente técnica? A extinção do
Fundo SOMMA - repito - não pode interromper obras como essa da
Av. Pedro li, e tantas outras por Minas afora.

Fico feliz em poder interceder junto ao Governo e aos nobres pares,
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evitando que uma grande injustiça seja cometida.

A exemplo de outras obras, a Av. Pedro II significa muito mais que a
extensão de uma via pública. Para sua completa execução, existe a
realocação dos moradores da Vila São José, que hoje vivem num
espaço sem saneamento básico, ou seja, além do benefício direto da
via pública, cerca de 2.326 famílias serão beneficiadas com o
reassentamento.

E importante frisar também que, ao final da obra, será concretizada
parte da Via 210, um complexo viário que, entre outros benefícios,
contribuirá para criar mais uma opção de acesso ao CEASA e, assim,
melhorar o escoamento da produção de gêneros alimentícios
produzidos em toda Minas Gerais. A Av. Pedro II, como componente
da Via 210, será, então, mais uma aliada para a economia tanto de
Belo Horizonte como de vários outros municípios mineiros.

Srs. Deputados, ao obter informações de que foi protocolado em
Plenário alguns outros substitutivos a esse projeto de lei, também
protocolei as emendas que apresentei na forma do Substitutivo n° 2,
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

E aqui faço um apelo ao nosso Líder de Governo, companheiro de
partido, Deputado Antônio Andrade, para que acolha nossas
sugestões, não em meu nome, mas em nome da população de Belo
Horizonte e, especificamente, dessas famílias e dos moradores dessa
região de Belo Horizonte. O objetivo é garantir a continuação das
obras da Av. Pedro II. Venho reforçar meu propósito maior, como
Deputado Estadual, que é o de gerar melhorias não só para as
diversas regiões de Belo Horizonte como também para todo o Estado
de Minas.

Gostaria de reforçar que a extinção do Fundo SOMMA é necessária
para que haja uma adequação da legislação mineira à legislação
federal vigente e ao atual quadro financeiro em que se encontra o
Estado, mas é imperativo que essa extinção não prejudique os
convénios e as obras em andamento, que são resultado desse
instrumento de desenvolvimento para Minas, que é o Fundo SOMMA.

Portanto, Sr. Presidente, ao apresentar, mais uma vez, essas
sugestões ao projeto de lei do Governo do Estado que extingue o
Fundo SOMMA, faço-o não apenas em meu nome, mas no desses
moradores que me procuraram em meu gabinete e que, através de
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lideranças daquela região e da Vereadora Neusa Santos,
solicitaram-nos que garantíssemos que, ao ser extinto o Fundo
SOMMA, fosse dado prosseguimento às obras de abertura da Av.
Pedro II. E com veemência e com respeito à decisão deste parlamento
que apelo aos Srs. Deputados para que acolham nossas sugestões,
em benefício do povo belo-horizontino.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - V. Exa. falou sobre a saída
do Diretor do DER-MG, Dr. Flávio Menicucci. Como Vice-Líder da
Bancada do PDT, expressamos nossa solidariedade ao Dr. Flávio
Menicucci, que prestou relevantes serviços à Zona da Mata. Relembro
um gesto corajoso de sua parte, quando tomou a iniciativa, juntamente
comigo e com o Deputado Federal Danilo de Castro, de resolver um
problema gravíssimo na estrada que liga Pirapitinga a Volta Grande,
rodovia onde havia inúmeros acidentes, muitos fatais. Ele resolveu um
grave problema nosso, marcando, com esse gesto, sua figura na Zona
da Mata, sem contar outros procedimentos que tomou como Diretor do
DER.

Nesta oportunidade, queremos expressar nosso profundo
agradecimento por tudo o que fez e desejar-lhe sucesso em outras
empreitadas, que por certo virão. Agradeço a lembrança de V. Exa.,
por quem sempre sou bem lembrado. Tenho a certeza de que fizemos
grande amizade no parlamento mineiro. Aprecio muito o dinamismo e
a atenção com que V. Exa. se empenha nesta Casa em favor
principalmente da Capital e das cidades que confiaram a V. Exa. sua
representação.

Parabéns por seu trabalho e por seu pronunciamento em referência
ao Projeto SOMMA e também ao engenheiro Flávio Menicucci, nosso
particular amigo. Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço ao ilustre Deputado Bené
Guedes. Apelo para que todos os Deputados estejam aqui, amanhã,
para recebermos o Presidente do Rotary Internacional, Sr. Frank J.
Devlyn, que virá do México para uma visita ao Brasil, para participar
da 3a Conferência Latino-Americana sobre população e
desenvolvimento. O faço em nome dos companheiros, também
rotarianos, Deputados Paulo Piau, Luiz Menezes, Ivair Nogueira, José
Braga e o companheiro Dalmo Ribeiro Silva. Portanto, estejam aqui,
amanhã, para recebermos e prestarmos essa homenagem ao
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Presidente do Rotary Internacional. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, que

vergonha, meu Deus! Mais uma vez, mais uma denúncia de corrupção
em um Governo que está caindo de podre, de corrupto! São muitas,
são dezenas de denúncias de corrupção contra esse Governo, desta
vez atingindo a CEMIG, em uma licitação de escritórios de advocacia,
para cobrança de créditos tributários. O valor não é pequeno. São
R$500.000.000,00. Mineiros, estou falando de R$500.000.000,00.

Se não bastasse, a denúncia de favorecimento atinge ninguém
menos - pelo menos nos termos em que está formulada a denúncia,
até há poucas horas -, do que a Procuradora-Geral do Estado, Dra.
Misabel Derzi. Ninguém menos do que a guardiã da lei, a porta-voz da
lei em nosso Estado. A Procuradora-Geral do Estado é sócia do
escritório que ganhou uma licitação dirigida, segundo a denúncia
formulada.

Gostaria de fazer várias observações sobre isso. A primeira delas é
que mais uma vez o Governador só toma providências depois da
porteira arrombada, ou seja, passa a chave na porta depois que o
ladrão entrou. E se não tivesse havido essa denúncia? O que estaria
acontecendo? E o prejuízo que o Estado teria neste momento e
continuaria a ter? E os prejuízos moral e financeiro?

O Governador, mais uma vez, dá uma de Pôncio Pilatos, lava as
mãos, apenas isso, jogando a sujeira para debaixo do tapete, apenas
para tentar abafar, esconder o escândalo que mostrarei aqui nesta
tarde, que é muito maior. O que sabemos até agora é a ponta de um
"iceberg". A questão é mais grave e atinge pessoalmente o
Governador Itamar Franco, por várias razões.

Esse doutor Sacha Calmon não é pessoa do meu conhecimento
pessoal, mas é tido e havido como paladino da moralidade, da justiça,
da decência; é uma espécie de membro da tropa de choque do
Governador. Qualquer problema, é só chamar o Sacha Calmon, que
vem correndo defender o Governador.

Não conheço esse senhor, mas, dessa vez, o paladino da justiça -
como se diz na linguagem do povo - foi pego com a boca na botija, foi
pego de calças na mão, envolvido em um escândalo em que seu
escritório ganharia, no mínimo, a bagatela de R$5.000.000,00, num
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país de miseráveis, que passam fome, que tem dificuldades até
para se alimentar. E essa a bagatela que esse escritório estaria
ganhando.

O Governador é amigo pessoal desse Dr. Sacha Calmon. Todos
sabemos disso, e mais: a Dra. Misabel Derzi era a sua porta-voz, a
pessoa da sua confiança pessoal. Quanto a esse escândalo - volto a
dizer -, não adianta, Governador Itamar Franco, jogar a sujeira para
debaixo do tapete, porque atinge o coração do Governo; é um golpe
de morte, uma denúncia grave de corrupção no núcleo central do
Governo, não na periferia.

A pergunta que se faz é: vai ficar apenas nisso? Está tudo resolvido
apenas com o afastamento da Procuradora? O que aconteceu,
Governador Itamar Franco, com as denúncias de irregularidades na
ADEMG, no DER, na FUNED, na FHEMIG, na Loteria Mineira, na
PRODEMGE? Com que cara V. Exa. quer se apresentar ao povo de
Minas Gerais e do Brasil? Qual a autoridade moral que V. Exa. tem
para se apresentar como eventual candidato à Presidência da
República? V. Exa. dirige, hoje, um Governo eivado de denúncias de
irregularidades das mais graves, de corrupção. V. Exa. está envolvido
nisso.

Quero prosseguir deixando um desafio, como o fez o colega Antônio
Carlos Andrada: gostaria, de coração, que o Governador Itamar
Franco ou qualquer um de seus porta-vozes - e são tantos - me
desmentisse. Deixo esse desafio: quero ser desmentido pelo
Governador, se qualquer das afirmações que fizer não forem
verdadeiras.

Na verdade, os jornais que denunciaram essa falcatrua mostraram a
fachada do Escritório Sacha Calmon, no qual ainda estava o nome de
Misabel Derzi. Teoricamente, teria largado esse escritório em junho do
ano 2000. Quero dizer ao povo que o que é de fachada não é a
presença da Procuradora no Escritório Sacha Calmon; o que é de
fachada, o que é para inglês ver é a sua saída desse escritório.

Pergunto ao Governador ou a qualquer porta-voz que tenha nesta
Casa qual o significado que o nome Maria Lúcia tem para a
Procuradoria e para o Escritório Sacha Calmon. Maria Lúcia é
funcionária do Escritório Sacha Calmon, que, todos os dias, vai - ou ia
até hoje - à Procuradoria de Justiça procurar a Procuradora-Geral
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Misabel Derzi, levando documentos do Escritório Sacha Calmon,
vestida com o uniforme do escritório, ostentando o nome Sacha
Calmon. Além disso - é claro -, há a presença constante da Dra.
Paula, da sócia do escritório e filha da Dra. Misabel Derzi, como se
sabe.

Essa Sra. Maria Lúcia, que é motorista e funcionária do Escritório
Sacha Calmon, levava, pelas manhãs, a Procuradora a esse
escritório, onde trabalhava normalmente, e freqüentava a
Procuradoria. Todos os funcionários da Procuradoria sabem disso.
Estou pedindo para ser desmentido. Estou solicitando que qualquer
representante do Governo ou do Governador me desminta, pelo bem
do Governo de Minas, pelo bem da honradez desse Governo.

Perguntaria também se é mentira que a esposa do Dr. Eduardo
Madeira, sócio do Escritório Sacha Calmon, até há pouco tempo era
funcionária da Procuradoria-Geral. Quero saber se é mentira isso que
estou afirmando. Que alguém me desminta, pelos interesses de
Minas. Que alguém venha defender esse Governo podre.

Ouço dizer, ainda, que um outro personagem - essa é uma denúncia
ainda não confirmada -, Dr. Leandro, casado com a Ora. Paula, filha
da Ora. Misabel, também era funcionário, até poucos dias, da
Procuradoria-Geral. Que me desmintam, que venham a este Plenário
ou a qualquer outro lugar me desmentir. Estou acusando o Governo
de corrupto, estou desafiando o Governo a me desmentir. Quero
saber se não é verdade. O povo não é bobo, Governador. Depois
dessa denúncia já recebi dezenas de outras, sobre o papel dessa Dra.
Misabel. Quero saber se é mentira que a filha da Dra. Misabel, sócia
do Escritório Sacha Calmon, assina várias ações contra os interesses
do Estado representado pela sua mãe, Ora. Misabel. E mentira,
Governador Itamar Franco? Desminta-me. A filha da Dra. Misabel
Derzi assina várias ações contra o Estado de Minas Gerais. Que
alguém me desminta e vamos discutir isso aqui no Plenário, na justiça,
nas comissões, nas praças públicas. A podridão desse Governo,
infelizmente, terá de aflorar. O povo de Minas Gerais e do Brasil
saberá que Governo é esse. Qual o papel que essa Procuradora
estava cumprindo? Quero saber, Governador Itamar Franco, se é
mentira que existem processos contra o Estado paralisados a pedido
do escritório da Procuradora, ações de execução interrompidas.
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Desmintam-me se puderem, desmintam pelo bem dos interesses
de Minas Gerais. A cada momento em que há uma denúncia, recebo
dezenas de telefonemas, dezenas de papéis escritos, de materiais, de
recados. O Governo está podre. Esse Governo está podre, e quero
saber, assim como Minas Gerais quer saber, o povo de Minas Gerais
quer saber, Governador Itamar Franco, se V. Exa. ficará apenas
viajando para Cuiabá, para Curitiba, fazendo campanha para
Presidente da República, ou se V. Exa. vai tomar uma atitude que
seja, como Governador de Minas, e tentar assumir - parece-me que é
tarde - as rédeas desse Governo que já se perdeu num mar de lama,
numa vergonha.

Repito o nome de Maria Lúcia; repito o nome de Rosara, casada
com Eduardo Madeira, sócio do Escritório Sacha Calmon; repito o
nome de Leandro, casado com Paula, filha da Procuradora-Geral,
Misabel Derzi. Estou aguardando resposta. O povo de Minas Gerais
aguarda resposta. Basta. Não dá mais, Governador, para lavar as
mãos. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Não dá
mais para jogar a sujeira debaixo do tapete, fingindo que é isso
mesmo. Dessa vez acontecerá o que aconteceu com as denúncias
sobre a dengue, sobre a corrupção das licitações do DER, da FUNED,
da FHEMIG e da PRODEMGE?

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Obrigado, Deputado
Amilcar Martins. Entrarei em outra linha de raciocínio. A Procuradora-
Geral, hoje, pela manhã, segundo fui informado, pediu demissão,
dizendo-se desprestigiada pelo Governador Itamar Franco. Sai devido
a esse contrato, que o próprio Governador reconhece que deveria ser
paralisado, pelo menos temporariamente.

Não podemos nos remeter somente ao caso da Procuradora, que
talvez não seja o mais importante. O mais importante é quem assinou
o contrato, ou seja, o Presidente da CEMIG, Dr. Djalma Morais.
Portanto, devemos perguntar ao Governador se não irá afastá-lo, para
que as investigações possam ser feitas de forma real-

0 Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado
Rogério Correia. Fica lançado este desafio: que alguém responda,
pelos interesses de Minas Gerais, às questões levantadas desta
tribuna. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Prresidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores e senhoras, a UNIMONTES está sediando, até sexta-feira,
dia 16, o Fórum Nacional dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais, promovido pela Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais.

O tema central do fórum é "A Interiorização do Ensino Superior no
País e o Papel das Universidades Estaduais e Municipais". A
UNIMONTES entende bem do assunto. Acompanhei, ainda como
aluno, o crescimento dessa Universidade e venho testemunhando a
sua interação com a comunidade, prestando serviços e formando
gerações de profissionais em diversas áreas do conhecimento.

Sua atuação já ultrapassou os limites de Montes Claros, abrangendo
hoje todo o Norte de Minas e os vales do Jequitinhonha, do Mucuri e
do Urucuia, levando a inúmeros municípios sensível melhoria das
condições de vida. São mais de 230 municípios, que representam
40% do território mineiro. São 11.000 alunos matriculados. Até
dezembro último, a UNIMONTES havia formado 14.830 profissionais
nos seus diversos cursos de graduação.

Seus graduados vêm se destacando no Exame Nacional de Cursos,
o Provão. No último, realizado no ano passado, a UNIMONTES
obteve conceito "A" em Administração e Letras; conceito "B" em
Medicina; Biologia e Matemática e conceito "C" em Direito e
Economia. Foi classificada entre as 50 melhores instituições de ensino
superior no Pais, ocupando a décima posição entre 32 universidades
estaduais brasileiras. E bom esclarecer que o "ranking' foi realizado a
partir dos conceitos atribuídos pelo Provão, tendo sido consideradas
704 universidades e faculdades brasileiras.

A UNIMONTES aprimora cada vez mais a qualidade do ensino que
oferece: atualmente, 168 de seus docentes encontram-se
matriculados em cursos de mestrado e doutorado.

Apesar das dificuldades financeiras, a UNIMONTES vem investindo
na melhoria da infra-estrutura, melhorando seus laboratórios e sua
biblioteca, adquirindo equipamentos, reformando prédios e
informatizando suas atividades.

São 57 cursos de graduação, pós-graduação, semi-presenciais,
seqüenciais e de plenificação, além dos cursos de formação de
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professores de 1a a 4' séries, de ensino fundamental e médio.

Na área de saúde, a ação da UNIMONTES na comunidade se faz
sentir pelos serviços prestados pelo Hospital Universitário Clemente
Faria e pela Policlínica, que atendem gratuitamente.

O Serviço de Assistência Judiciária - SAJ - vem atendendo àqueles
que não dispõem de recursos para acesso à justiça.

As empresas juniores orientam a administração e o gerenciamento
de pequenos empreendedores, e o Museu do Folclore Regional
estimula as manifestações artísticas e culturais da região.

A Universidade também coloca à disposição da comunidade
pesquisa mensal com o Índice de Preços ao Consumidor, ajudando as
famílias no controle do orçamento doméstico.

Em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros,
implantou recentemente o curso técnico de Administração do
Comércio.

A UNIMONTES é um exemplo da eficiência da interiorização do
ensino superior, cumprindo, além do competente desempenho das
atividades educacionais, importante papel social na região em que
atua.

Registro aqui a minha admiração pelo excelente trabalho do ilustre
Reitor, Prof. José Geraldo de Freitas Drumond, idealista e lutador, que
vem abrindo novos caminhos e tornando a UNIMONTES uma
referência superior no País.

Quero desejar a todos os participantes do 29° Fórum da Associação
Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais -
ABRUEM -, que representam, nesse conclave, instituições de 17
Estados brasileiros, muito sucesso em todas as atividades.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Doutor Viana,
agradeço o aparte que me concede neste instante e aproveito o
ensejo para reverenciar o trabalho inestimável da UNIMONTES.
lbirité, minha terra natal, tem a felicidade de contar com os relevantes
serviços da UNIMONTES.

Aproveito também para repudiar e contestar as afirmações do
Deputado Amilcar Martins, que se excedeu nos limites de um
parlamentar de bom senso, sereno, tranqüilo e ponderado. Deputado
Amilcar Martins, V. Exa. está querendo generalizar qualquer tipo de
falha que venha a ocorrer neste e em qualquer outro Governo. V. Exa.
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está querendo atacar a inatacável honra do Governador Itamar
Franco. A sua vida, durante todos esses anos, pautou-se,
principalmente, pela estrita observância dos mais rigorosos padrões
de probidade. Neste instante, ao fazer esses ataques, está
contestando, inclusive, o que o Governador falou ontem para toda a
imprensa, que é a favor de que se apure qualquer tipo de denúncia
sobre a conduta de qualquer auxiliar ou sobre a administração de
órgão do Estado, ao contrário do Presidente Fernando Henrique, do
PSDB, que se utiliza de todos os instrumentos para coibir, para
impedir a instalação de CPI ou qualquer instrumento vigoroso de
apuração de irregularidades.

Portanto, Deputado Amilcar Martins, espero a colaboração de todos
os Deputados, porque o Governador solicitou que a apuração fosse
imediata. A sociedade mineira exige apuração não só dessas
denúncias, mas também de quaisquer outras que venham a ocorrer.

V. Exa. pode contar com a minha colaboração e, tenho certeza, a de
outros Deputados governistas. Trata-se de uma prerrogativa da
Assembléia Legislativa que vamos cumprir atendendo á solicitação da
sociedade mineira e ao pedido do Governador. Mas tenha limites ao
se referir a um homem público inatacável como o Governador Itamar
Franco.

O Deputado Doutor Viana - Que as conclusões do 200 Fórum da
Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais sejam proveitosas e representem sensível avanço na
proposta de trabalho das universidades estaduais e municipais,
consolidando importante papel da interiorização do ensino superior,
que tantos valores e benefícios vem agregando à vida das
comunidades! Muito obrigado.

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

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a reunião está entrando na
fase em que é necessário "quorum". Solicito a V. Exa. que faça a
recomposição do "quorum" para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados para a recomposição do
quorum".
• Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados.

Portanto, há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 4912001. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Doutor
Viana; suplente - Deputado José Braga; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Ermano
Batista; pelo PL: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente -
Deputado José Milton; pelo PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira;
suplente - Deputado Glycon Terra Pinto; pelo PPS: efetivo - Deputado
Márcio Kangussu; suplente - Deputado Fábio Avelar. Designo. A Área
de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
5012001. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente -
Deputado Geraldo Rezende; pelo PSDB: efetivo - Deputado Ermano
Batista; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; pelo PSB: efetivo -
Deputado Chico Rafael; suplente - Deputado Edson Rezende; pelo
PSD: efetivo - Deputado lrani Barbosa; suplente - Deputado Antônio
Genaro; pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente -
Deputada Maria José Haueisen. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados João
Leite - informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da
Comissão de Transporte; Amilcar Martins - informando sua renúncia à
vaga de membro efetivo da Comissão do Trabalho; Agostinho Patrús -
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informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão
de Meio Ambiente; Maria Olivia - informando sua renúncia à vaga de
membro suplente da Comissão de Educação (Ciente. Publique-se.
Cópia à Área de Apoio às Comissões.); Miguel Martini - indicando os
Deputados João Leite e Maria Olivia, respectivamente, para membros
efetivo e suplente da Comissão do Trabalho; os Deputados Antônio
Carlos Andrada e Amilcar Martins, respectivamente, para membros
efetivo e suplente da Comissão de Educação; os Deputados Miguel
Martini e Carlos Pimenta, respectivamente, para membros efetivo e
suplente da Comissão de Meio Ambiente; e os Deputados Ermano
Batista e Amilcar Martins, respectivamente, para membros efetivo e
suplente da Comissão de Transporte; Paulo Peftersen (2), indicando o
Deputado José Braga para membro suplente da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
3712000, na vaga do Deputado Ronaldo Canabrava; e indicando o
Deputado Doutor Viana para membro efetivo das Comissões
Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n

o
s 6, 8 e 21199 e 33, 39 e 4312000 e sobre o veto à

Proposição de Lei n° 14.634 e membro suplente das Comissões
Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n

o
s 2, 15 e 22199, na vaga do Deputado Antônio Júlio; e

Adelmo Carneiro Leão - indicando o Deputado Durval Ângelo para
membro efetivo das Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n° 5 e 25199, da Comissão
Especial do BNDES e da CPI do Fundo SOMMA e membro suplente
das Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n

o
s 2 e 13199 e 4212000 e das CPIs das

Licitações e da Saúde, na vaga do Deputado Ivo José (Ciente.
Designo. A Área de Apoio às Comissões- Cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Márcio Cunha, em

que solicita seja interrompida a reunião ordinária de 141312001 para
que seja recebido no Plenário o Sr. Frank J. Devlyn, Presidente do
Rotary Clube Internacional. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o incivo XXII do art. 232 do Regimento Interno-

Requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja
incluído em ordem do dia o Projeto de Lei n° 702199. A Presidência
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defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art.
232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita seja o
Projeto de Lei n° 92612000 incluído na ordem do dia. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 232
do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, a CPI do

Fundo SOMMA acaba de tomar uma decisão e incumbiu-me de trazê-
Ia a Plenário. E para dar ciência à Mesa e aos demais companheiros
de que serão agilizados os procedimentos relativos a um pedido de
informação.

A CPI foi alvo de criticas porque não conseguiu concluir, em tempo
hábil, suas investigações. Daí a motivação para essa solicitação.

O requerimento, votado e aprovado pela CPI, é o seguinte: que
sejam pedidas ao Secretário da Fazenda as seguintes informações:
houve alguma transação comercial com títulos do Fundo SOMMA?
Em caso positivo, qual a base legal para tal procedimento? Qual o
valor dos recursos do Fundo SOMMA aplicados em títulos e quais os
números dos respectivos títulos? Todos os integrantes da CPI
assinaram: Deputados Anderson Adauto, Rêmolo Aloise, Antônio
Carlos Andrada, Luiz Fernando Faria, João Paulo e Durva! Angelo. E
esse o comunicado que trazemos a Plenário. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para votação mas a existência de número regimental para a
continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado

o Antônio Andrade, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidente defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade.

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
galeria, aproveito esta oportunidade para fazer menção a uma nota
oficial do Sr. Governador do Estado, expedida ontem, com referência
às denúncias do contrato da CEMIG, em que o Governo expõe sua
posição. (- Lê:)

"0 Governador do Estado de Minas Gerais convocou reunião com o
Presidente da CEMIG, Dr. Djalma Bastos de Morais, e a Procuradora-
Geral do Estado de Minas Gerais, Dra. Misabel Abreu Machado Derzi,



344
para instruir-se acerca de todos os fatos que levaram o jornal
"Estado de Minas" a veicular noticia, no dia 1013101, cuja manchete é:
'Licitação Suspeita na CEMIO'."

Na esteira da postura política que vem sendo adotada pelo Governo
mineiro, em todos os casos onde são levantadas suspeitas sobre
procedimentos da administração pública, e para preservar a
moralidade, a absoluta transparência e a impessoalidade nas
questões de interesse coletivo, determinou o Governador a imediata e
profunda apuração dos fatos, a fim de que a lisura e a incolumidade
dos atos da administração sejam preservadas.

Foi esclarecido, durante a audiência, pelo Presidente da CEMIG,
que, atendendo a uma orientação geral do Governo, cujo propósito é a
garantia da transparência e a impessoalidade dos atos da
administração em geral, a estatal passou a realizar licitações, até
mesmo nos casos em que a dispensa seria possível.

Anteriormente a tal orientação do Governador, o Escritório Gaya,
Silva, Rolim e Advogados Associados fora contratado, com dispensa
de licitação, para a prestação de serviços advocaticios na área
tributária, passando a ter acesso e conhecimento de todos os dados
da empresa nesse campo.

O Presidente da CEMIG esclareceu ainda que o Escritório Gaya,
Silva, Rolim e Advogados Associados, após ter sido
administrativamente inabilitado na licitação, ingressou em juízo na
tentativa de anular a cláusula do edital destinada a coibir o uso de
informações privilegiadas, vedando a participação no certame de
sociedades de advogados que, por força de vínculo contratual
preexistente com a empresa, tivessem acesso a dados e informações
não disponíveis aos demais licitantes

Por derradeiro, afirmou que o Poder Judiciário, em três
oportunidades, até o momento, validou todos os termos do edital da
referida licitação e, especificamente, a cláusula impugnada.

Em face dos esclarecimentos prestados, e tendo em vista as
atribuições institucionais do Ministério Público de fiscal da lei,
determinou o Governador, como primeira providência, a imediata
remessa a esse órgão de todas as peças documentais relacionadas
com a licitação e as dispensas de licitação, para as providências que
julgar cabíveis na defesa da legalidade e da ordem jurídica.
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Determinou ainda o Governador com relação ao contrato firmado

com o Escritório Sacha Calmon e Advogados Associados, que foi
precedido de licitação, a suspensão das ordens de serviços até
pronunciamento conclusivo do Ministério Público ou decisão judicial;
com relação aos contratos firmados com o Escritório Gaya, Silva,
Rolim e Advogados Associados, que não foram precedidos de
licitação, a imediata suspensão das ordens de serviços e providências
para seu cancelamento, na forma da lei; o encaminhamento à Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, de pedido para que se
manifeste sobre os fatos noticiados na imprensa, acerca da referida
licitação, já que, conforme noticiado, havia a entidade contribuído com
sugestões para a elaboração do edital; que as medidas legais que se
mostrarem urgentes e necessárias para a promoção da defesa da
CEMIG em juízo, objetivando a recuperação de créditos tributários de
titularidade da empresa, sejam conduzidas diretamente por seu corpo
jurídico.

Finalmente, em face da notícia de que parlamentares de oposição
estariam a colher assinaturas para a instauração de CPI envolvendo
suspeitas em licitações, decidiu ainda o Governador orientar o Líder
do Governo na Assembléia a subscrever e encarecer a sua base
parlamentar a apoiar toda e qualquer iniciativa que tenha, por objeto, a
investigação de eventuais atos de improbidade no âmbito das
administrações direta e indireta, nos últimos cinco anos ou período
superior, se eventuais irregularidades não estiverem prescritas.

Srs. Deputados, está bem claro que ele incentiva a instalação de
CPI. (- Lê:)

"Com a presente medida, o Governo do Estado, mais uma vez,
demonstra o seu irrestrito compromisso com a moralidade pública, a
impessoalidade e o respeito à legalidade. Evidencia também que as
comissões parlamentares de inquérito devem ser estimuladas e
prestigiadas, por serem instrumento de fundamental importância no
regime democrático, na defesa do interesse coletivo.

A nenhum governo é lícito manobrar ou usar a sua base política
para evitar que denúncias sejam apuradas na sua mais completa
extensão, sobretudo quando está envolvida a probidade
administrativa."

Essa é a nota que o Sr. Governador emitiu ontem, pela qual deixa
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bastante claro que mandou suspender os contratos,
encaminhando-os ao Ministério Público, para emitir seu parecer a
respeito. E também deixa claro a esta Casa que está de pleno acordo
com a subscrição dos Deputados à abertura dessa CPI para apurar
esses contratos e aqueles celebrados pela CEMIG nos últimos anos,
com o mesmo objeto.

Então, está bastante claro que a base de Governo tem a liberdade,
como sempre teve, de subscrever qualquer pedido de CPI que venha
a investigar os contratos celebrados nos últimos anos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Sebastião Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos de seu § l O , transferi-ia ao Deputado Rêmolo
Aloise. A Presidente defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
10 minutos. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, seria fundamental ocupar esta tribuna, nesta tarde, para
trazer ao Colégio de Líderes desta Casa, por ocasião da prorrogação
dos trabalhos da CPI do SOMMA, um relatório bem sucinto e objetivo
daquilo que foi praticado até este momento. Terminamos uma reunião
nesta tarde, iniciada às 15 horas, com a presença dos Deputados
Anderson Adauto, Luiz Fernando Faria, João Paulo e Luiz Tadeu
Leite. Votamos requerimento de fundamental importância, uma vez
que há indícios de suspeita de que os títulos do Fundo SOMMA foram
vendidos no final do ano passado- Em vista disso, para que possamos
trabalhar na votação da extinção do projeto que tramita nesta Casa, é
fundamental que nós, Deputados, saibamos o valor que esse Fundo
tem em caixa, e se, de fato, esse valor é o que esperamos. O
requerimento foi votado e aprovado, e pedimos à Mesa desta Casa
rapidez para que possamos ter esse valor na época da votação da
extinção do Fundo.

Outro detalhe que seria importante esclarecer são algumas visitas
feitas às cidades de Unai, Pará de Minas, Itajubá, Caeté e São
Sebastião do Paraíso. No primeiro relatório constatamos que nenhum
desses contratos realizados está da forma como foi contratado. A CPI
já tem um trabalho sobre essas cidades. Comunicamos ao Colégio de
Líderes que estaremos encaminhando, na próxima reunião, o
resultado já encontrado pela CPI. Queremos também esclarecer que
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na próxima quinta-feira a Comissão estará indo a Patrocínio, Frutal
e, provavelmente, com requerimento também aprovado, Bocaiúva.

Neste momento, em que se discute nesta Casa a extinção de vários
fundos, nós, como Presidente da CPI do Fundo SOMMA, não
poderíamos nos furtar ao dever de dizer que essa CPI está de pé, que
está trabalhando, apesar de alguns dizerem que não deveria
continuar.

Este Deputado quer deixar bem claro que, junto aos colegas da CPI,
retomamos os trabalhos nesta tarde. Temos a certeza absoluta de que
a contribuição que será dada pelas denúncias que a CPI apresentará
servirá para que o BDMG possa ser o gestor definitivo desse
programa e que aquilo que aconteceu antes não se repita.
Entendemos que, uma vez que o BDMG passa a ser o gestor desse
Fundo, teremos maior controle, porque é inacreditável dizer a este
Plenário que não encontramos ninguém, até a presente data, que se
responsabilizasse pela fiscalização dos R$260.000.000,00 entregues
aos municípios deste Estado. E de fundamental importância que,
antes que façamos uma análise profunda e votemos pela extinção do
Fundo, esta Casa mostre, de maneira bem transparente, aquilo que se
realizou de 1995 até esta data.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Rêmolo
Aloise, esta Casa está confiante em que a CPI do SOMMA I sob o
comando de V. Exa., nesses dois meses que tem para completar seus
trabalhos, irá concluí-lo de maneira rápida e segura e buscará
elementos que comprovem aquilo que já temos a impressão de que
realmente houve com relação aos recursos do SOMMA, e à forma
como foram gastos.

V. Exa. ressaltou que não havia um órgão que fiscalizasse a
aplicação de 250 e poucos milhões de reais. Se fosse R$1,00 ou
R$1.000,00, já era necessário um órgão fiscalizador. Imaginem, então,

: um valor desses. Dá a impressão de que, quando criaram o SOMMA e
iniciaram a sua implantação, já tinham a intenção de deixá-lo bem
solto, bem fácil de ser usado, como estamos vendo agora. V. Exa.
aprovou uma incursão nas obras, nos papéis da cidade de Bocaiúva.
Lá tivemos informações sobre malversação do dinheiro público em
nome do Projeto SOMMA. Isso será comprovado quando da visita
dessa douta Comissão.
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Portanto, apóio a iniciativa dessa Comissão de fazer tais

averiguações, aprofundar-se nisso que parece ser a ponta do
"iceberg". Se isso acontecer, encontraremos muit s irregularidades,
muito enriquecimento ilícito, muita corrupção debai o dessa capa de
honestidade com que se revestiu a gestão antei or do Estado de
Minas Gerais.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Farei um relato sucinto sobre o que aconteceu com o SOMMA, na

cidade de Pará de Minas, terra natal do Presidente desta Casa. Na
ocasião em que os técnicos da CPI lá estiveram, por meio de um
levantamento bem curto, apresentaram à Comissão várias
irregularidades. Segundo as notas taquigráficas, o Presidente desta
Casa disse textualmente à Comissão que uma obra, com o custo de
R$3.000.000,00, poderia ser feita por R$600.000,00. Portanto,
podemos imaginar o descalabro ocorrido com o Fundo SOMMA. Além
disso, não existe projeto de execução do objeto proposto, nada foi
apresentado à nossa Comissão. O calçamento está com tanto defeito
que, praticamente, não se encontra aquilo que foi realizado. Não é
possível entender como foram gastos R$3.000.000,00 num projeto tão
defeituoso. Além dessa, existem outras e outras cidades na mesma
situação.

Este é um momento de profunda reflexão. Quando se extingue algo,
principalmente um fundo, esta Casa tem o dever de agir com clareza e
com a certeza de que novos projetos serão feitos com transparência,
dignidade e, acima de tudo, o dever de fiscalizar.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado
Rêmolo Aloise, a Bancada do PSB está muito preocupada com a
extinção do Fundo SOMMA. Conforme palavras de V. Exa., esses
recursos estão com o BDMG. Portanto, questiono, a exemplo do que a
CPI deve estar fazendo, os critérios usados por aquele Banco para a
liberação dos recursos para os municípios.

Que tipo de fiscalização o BDMG fará para saber como e o que foi
gasto nessas obras? Na realidade, estamos vendo, pelo trabalho da
CPI, que inúmeras irregularidades vislumbram-se. E temos a
informação de que o BDMG disse que está sem condições de
fiscalizar. E, para esta Casa, é de fundamental importância que se
estabeleçam critérios de liberação e um grande rigor na fiscalização.
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Muito obrigada.

O Deputado Rêmolo Aloise* - Agradeço o aparte da nobre Deputada
Elaine Matozinhos, mas gostaria de complementar suas palavras
dizendo que não houve fiscal até agora para o dinheiro aplicado no
Fundo SOMMA. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa Requerimento do Deputado Miguel

Martini, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10
minutos. Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
hàvíamos pedido 20 minutos, mas a Presidência entendeu que
deveriam ser 10 minutos. Lamentamos. De qualquer maneira,
queremos aproveitar esse tempo para discorrer sobre algumas
questões. Queremos dizer que, neste primeiro momento como Líder
do PSDB, compusemos uma delegação da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, juntamente com os Deputados João Leite e
Amilcar Martins, para participar do evento fúnebre da morte do ex-
Governador Mário Covas. E a manifestação que vimos em São Paulo
foi algo bastante emocionante. Por todos os lugares, vimos faixas,
cartazes e pessoas que choravam, prestando as últimas homenagens
ao Governador. De São Paulo até Santos, havia manifestação. E,
realmente, Mário Covas foi um exemplo de político, que honrou todos
os mandatos nos seus 40 anos de vida pública. Para nós do PSDB foi
um grande orgulho ter tido um homem como esse como fundador do
PSDB. Ele nos deixou exemplos de como devemos nos comportar na

Z5 vida pública. Ele nos deixou um estimulo, uma segurança e uma
certeza de que é possível fazer política com honradez, com ética, com
moralidade e, principalmente, tendo sempre em mente que o poder
deve estar numa visão de serviço, que a política é a ciência da busca

: do bem comum. Hoje, até brincava com os companheiros, dizendo
que ele deixou um grande problema para o Governador Geraldo
Alkimim. Infelizmente, ao partir, Mário Covas deixou 3.199 obras para
o Governador Geraldo Alkimim inaugurar nesse prazo que lhe resta de
mandato.

O Deputado Geraldo Alkmin não terá tempo suficiente, em seu
mandato, para inaugurar todas as obras. Deixou mais dois graves
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problemas: R$7.000.000.000.00 para investir neste ano e mais
R$7.000.000.000,00 para investir no ano que vem. Isso mostra que
quando se quer administrar pensando na coisa pública e nos seus
concidadãos se consegue fazer. Resgatou São Paulo, que estava no
caos. Entregou o Estado completamente transformado. Pelas
estatísticas de um jornal de São Paulo, terá que inaugurar 8 ou 10
obras por dia. Não haverá tempo para isso. Então, fica aqui mais uma
vez a homenagem ao ex-Governador Mário Covas.

Em segundo lugar, quero abordar a questão da CEMIG. Estamos
sem entender qual é a lógica do Governo de Minas Gerais, bem
distante do exemplo que citei anteriormente. Trata-se de um Estado
que não tem investimentos nem expectativa e onde, a cada dia,
surgem novas denúncias de corrupção, de má utilização de recursos
públicos e de manipulação de processo licitatório. As empresas estão
saindo do Estado dirigindo-se a outros lugares.

O estado é quase de calamidade. Estamos vendo o retorno de
doenças antigas que já haviam sido superadas. Isso acontece por
causa de muita corrupção e pela falta de política. Na verdade, vemos
que não há projeto administrativo. Há apenas um projeto de fazer
política para servir de trampolim para o Governo Federal.

Vimos casos de corrupção na FUNED, na ADEMG, na FHEMIG, na
Secretaria da Saúde, na Secretaria de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, no DEOP e, agora, na CEMIG. Qual tem sido a
prática desse Governo? Quando os envolvidos não fazem parte do
grupo mais próximo do Governador, S. Exa. demite, como se isso
resolvesse o problema. Queremos saber quem escalou esse time,
designou essas pessoas que têm sido motivo de escândalo no
Estado.

E a Presidência e a diretoria da CEMIG? Será que o acerto foi feito
apenas com o escritório de advocacia ou houve também conivência
da CEMIG. Quando serão feitas apurações sobre os responsáveis.
Queremos que o Governo responda a essas questões. Não basta
dizer que demitiu, como se essa resposta bastasse para a sociedade.
Querem qs saber se na CEMIG houve alguém responsável por isso.
Nos demais casos, queremos saber se houve ressarcimento ao erário
público dos desvios das manipulações ou dos prejuízos que estão
sendo causados ao Estado.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Quero apenas salientar que,
antes de V. Exa., ocupou a tribuna o Líder do Governo, Deputado
Antônio Andrade, que leu nota oficial do Governo do Estado. O
Governador Itamar Franco, já imaginando que a Oposição, na
Assembléia Legislativa, pediria uma CPI, disse que os Deputados da
base governista poderiam assinar o pedido de CPI, mas que as
investigações deveriam ser estendidas ao Governo anterior.

O Governador Itamar Franco pensa que vai intimidar os Deputados.
O próprio Secretário Hargreaves disse que o Governo votaria o que
quisesse na Casa, num estalar de dedos. Espero que a Assembléia
instale a CPI e que, se também houve erro no Governo Eduardo
Azeredo, que seja apurado, e sejam conhecidos e punidos os
responsáveis. Quem sabe chegamos até o Governo Newton Cardoso.
Em seu Governo, tivemos uma CPI sobre a CEMIG, na Assembléia. A
nota oficial do Governador não intimida ninguém. Como V. Exa. disse,
temos também a expectativa de que haja apuração.

Mas não adianta apenas apurar.
Tira-se o Presidente da ADEMG. Mas o que aconteceu lá? Havia

duas empresas-fantasmas.
Com relação à FHEMIG, até hoje não houve apuração de nada. E

passam para a sociedade que alguma coisa aconteceu. Até agora,
não aconteceu nada. Somente as pessoas foram afastadas de seus
cargos, mas não houve apuração, nenhuma punição, e o contribuinte
de Minas Gerais paga a conta desse Governo que é só fachada.

O Deputado Miguel Martini - Inclusive, Deputado João Leite, sugere-
se ao telespectador que está nos assistindo que, quando se descobre
alguma coisa demite-se o responsável. E se não descobre? Continua-
se a fazer? Quer dizer, que controle esse Governo tem sobre os
órgãos que administra?

Queremos que não haja mais denúncias, que não haja mais
falcatruas, que não haja a manipulação dos processos licitatórios, que
o Governo comece a governar Minas Gerais. Essa é a nossa
expectativa.

Quis ser solidário, aqui, com todos os Deputados da base
governista. O Sr. Henrique Hargreaves fez questão de dizer que os
Deputados não têm opinião própria, que não têm convicções
pessoais. Disse que os Deputados votam como e quando o Governo
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quer. Mas sei que os Deputados não agem assim. Ficam aqui a
nossa solidariedade e o nosso repúdio às declarações do Secretário
Henrique Hargreaves. Digo: Secretário Henrique Hargreaves, estamos
desafiando-o a cumprir aquilo que disse: vota quando quer, como quer
e do jeito que quer o Governo. Esta Casa não é mais como pensa. Já
foi. Hoje esta Casa é independente, os Deputados votam de acordo
com sua consciência, buscando o melhor para Minas, e não aquilo
que é melhor para o Governo.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à ? Fase, a

Presidência passa à 21 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como podemos

verificar, não existe "quorum". Peço a V. Exa. que encerre, de plano, a
reunião.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peço a recomposição de
"quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados para a recomposição do
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada dez Deputados;

portanto, não há "quorum", para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pediria que se
verificassem as presenças nas comissões, para efeito de «quorum".

O Sr. Presidente - Todas as reuniões já se encerraram.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, segundo o discurso do

Governo, queriam votar, e queremos discutir o projeto. Entretanto,
percebemos que a base do Governo não quer o mesmo. Lamentamos
por isso.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.27112000 e
informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados
ao projeto quatro substitutivos, sendo um do Deputado Gil Pereira, o
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qual recebeu o n° 3, dois do Deputado Sebastião Costa e outros,
os quais receberam os n° 4 e 6, e um do Deputado Miguel Martini e
outros, o qual recebeu o n° 5; e 15 emendas, sendo uma dos
Deputados Márcio Kangussu e Carlos Pimenta, a qual recebeu o n° 1,
três do Deputado Mauro Lobo, as quais receberam os n°s 2 a 4, três
do Deputado Adelmo Carneiro Leão, as quais receberam os n°s 5 a 7,
uma do Deputado lrani Barbosa, a qual recebeu o n o 8, uma do
Deputado Dinis Pinheiro, a qual recebeu o n° 9, três do Deputado
Rogério Correia, as quais receberam os n°s 10 a 12, uma do
Deputado Carlos Pimenta, a qual recebeu o n° 13, uma do Deputado
João Batista de Oliveira, a qual recebeu o n° 14, e uma do Deputado
Márcio Cunha, a qual recebeu o n° 15; e informa ainda que, nos
termos do § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa relator dos
substitutivos e das emendas o Deputado Antônio Andrade.

- O teor dos substitutivos e das emendas é o seguinte:
SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI N°1.271/2000

SUBSTITUTIVO N° 3
Extingue o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, o Fundo SOMMA, o Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB - e o Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - e autoriza a capitalização do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BDMG - para a
execução dos programas atendidos pelos fundos extintos e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam extintos o Fundo de Saneamento Ambiental das

Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, criado pela Lei n°
11.399, de 6 de janeiro de 1994; o Fundo SOMMA, criado pela Lei n°
11-085, de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n°s 11.727, de 30
de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criado pela Lei n° 11.719,
de 28 de dezembro de 1994, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB -, criado pela Lei n°11.392, de 6 de janeiro de 1994.

Art. 20 - Serão apurados pelo Poder Executivo os patrimônios dos
fundos extintos PROSAM, SOMMA, FESB e FUNDEURB existentes
na data de promulgação desta lei.

Parágrafo único - Os contratos de financiamentos e convênios
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celebrados, bem como as operações autorizadas pelo Senado
Federal e pelo Banco Central do Brasil com recursos do SOMMA e do
FUNDEURB, serão integralmente cumpridos.

Art. 3°- Os patrimônios dos fundos extintos, apurados nos termos do
"caput" do artigo anterior, terão a seguinte destinação:

1—PROSAM:
a) o saldo de caixa, vinculado ao PROSAM e constante da conta

única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para cumprimento das amortizações do empréstimo
assumido pelo Estado junto ao Banco Mundial — BIRD -' para
implementação do projeto de mesmo nome;

b) 90 % (noventa por cento) dos retornos de financiamentos
contratados com os beneficiários do Fundo serão mantidos em conta
do agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral do
capital social do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. —
BDMG -;

c) 10% (dez por cento) dos retornos serão destinados ao Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FRIDRO -, de que trata a
Lei n°13.194, de 29 de janeiro de 1999;

II— SOMMA:
a) os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos

de financiamentos e convênios assinados, como também os
autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco Central, serão
reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de
desembolso, providenciando o Estado a transferência de recursos ao
BDMG, na qualidade de agente financeiro do fundo extinto, nos
prazos previstos nos respectivos cronogramas de desembolso;

b) o saldo restante de caixa, vinculado ao SOMMA e constante da
conta única será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para amortização do empréstimo contraído junto ao BIRD
para implementação do projeto de mesmo nome, deduzidos os
valores a que se refere a alínea "a" deste inciso;

c) os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados
com os beneficiários do fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar
e os respectivos encargos financeiros, serão mantidos em conta no
agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral de capital



355
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -;

III— FESB:
a) parte do saldo de caixa vinculado ao FESB se destinará a

assegurar o cumprimento do restante da obrigação estabelecida na
Lei n° 12990, de 30 de julho de 1998, na forma do Decreto n°39.938,
de 5 de outubro de 1998, ficando sob a responsabilidade do Tesouro
Estadual as transferências para a RURALMINAS e para o
FUNDERUR, com recursos do fundo extinto;

b) o restante do saldo de caixa vinculado ao FESB e constante da
conta única, bem como os valores relativos aos retornos dos
financiamentos, acrescido dos valores a liberar e dos encargos
financeiros contratados com a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA - MG - serão utilizados pelo Tesouro Estadual para
encontro de contas com a empresa, objetivando o acedo de débitos
do Estado junto àquela empresa, decorrentes de adiantamentos para
contrapartida do PROSAM;

c) eventual sobra de recursos será utilizada pelo Tesouro Estadual
para amortização de divida contraída pelo Estado junto ao BIRD para
implementação do projeto PROSAM;

IV — FUNDEURB:
a) os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos

de financiamentos e convênios assinados, como também os
autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco Central, serão
reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas de
desembolso, providenciando o Estado a transferência de recursos ao
BDMG, na qualidade de agente financeiro do fundo extinto, nos
prazos previstos nos respectivos cronogramas de desembolso;

b) o saldo de caixa, vinculado ao FUNDEURB e constante da conta
única será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para amortização de empréstimo contraído pelo Estado junto
ao BIRD para implementação dos projetos SOMMA e PROSAM;

c) os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados
com os beneficiários do fundo, inclusive os retornos dos valores a
liberar e os respectivos encargos financeiros, serão mantidos em

j conta no agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral
de capital do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. —
BDMG.
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Art. 4° - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover

aumentos do capital social do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG - e a sua integralização nos valores destinados
para essa finalidade e mantidos em conta para futuro aumento de
capital no agente financeiro dos fundos extintos, na forma da alínea
"b" do inciso 1, e alíneas "c" dos incisos II e IV do art. 3 0 desta lei.

Art. 50 - O BDMG aplicará os recursos a que se referem a alínea "b"
do inciso 1 e as alíneas "c" dos incisos II e IV do art. 3 0 em programas
de financiamentos destinados à modernização institucional,
saneamento básico e ambiental e infra-estrutura urbana de municípios
mineiros, exclusivamente para o financiamento de despesas de
capital, nos termos da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 60 - Fica o BDMG, como agente financeiro e mandatário do
Estado, observadas as disposições contidas nesta lei e para cumprir
os objetivos dos fundos extintos, autorizado a gerir os recursos
previstos no parágrafo único do art. 20 e nas alíneas "a" dos incisos II
e IV do art. 30, podendo, para tanto, exercer as seguintes ações, entre
outras:

1- liberar os recursos previstos na forma dos contratos e convênios
firmados;

II- promover o acompanhamento da implantação dos projetos
financiados;

III- cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos,
preservada a remuneração devida ao agente financeiro dos fundos;

IV- transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse
público;

V - prestar contas das movimentações financeiras realizadas.
Art. 70 - Durante o exercício de 2001, as despesas decorrentes do

disposto nesta lei correrão às contas orçamentárias n°8 4071 17 512
219 1 194, 4081 15 451 571 1 189e 4161 17 122 900 1 487.

ArL 80 - Recursos recebidos pelo Estado no âmbito do contrato BIRD
n° 3639, a partir da publicação desta lei, poderão ser utilizados com a
mesma finalidade definida no art. 30, inciso II, alínea "a".

Art 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994; a Lei n° 11.085, de 30 de abril de
1993, alterada pelas Leis n°s 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e
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13.579, de 2 de junho de 2000; a Lei n° 11.719, de 28 de dezembro
de 1994, e a Lei n°11.392, de 6 de janeiro de 1994.

Sala das Reuniões, de de 2001.
Gil Pereira
Justificação: Em observância ao disposto na Lei Complementar n°

27, de 1811193, submetemos à apreciação da Assembléia Legislativa
este substitutivo, que, preservando a ação governamental de
desenvolvimento para os municípios de Minas Gerais, extingue os
Fundos PROSAM, SOMMA, FESB e FUNDEURB, afetados pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 41512000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), destinando seus recursos à capitalização do BDMG, para a
execução de programas nas áreas de saneamento ambiental e de
infra-estrutura urbana, até então executados pelos referidos Fundos.

Assim, deve ser solucionada a situação dos Fundos que a seguir
identificamos, cuja extinção propomos e cujas operações ficaram
impedidas pela mencionada Lei Complementar Federal n° 101. Os
Fundos em questão apresentam as seguintes características:

Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas
e Onça - PROSAM -, em fase final de implantação, nos Municípios de
Belo Horizonte e Contagem, instituído em 1994, executado com êxito
e com total aprovação do BIRD.

SOMMA - criado pela Lei n°11.085 de 1993, é o instrumento
financeiro do Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios do Estado de Minas Gerais, que tem
como objetivo a realização de investimentos em infra-estrutura
urbana, em especial no segmento de saneamento ambiental, e o
fortalecimento da gestão municipal nas áreas fazendária e institucional
visando à ampliação da capacidade de investimentos dos municípios.

Para a consecução dos objetivos do SOMMA, o Governo do Estado
conseguiu apoio financeiro do BIRD, estando pendentes de liberação
aproximadamente US$ 20.000.000,00, já contratados.

Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criado em
dezembro de 1994, pela Lei n°11.719, recebeu como aporte inicial de
recursos o patrimônio do antigo Fundo de Financiamento para Agua e
Esgotos do Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, incorporado sob a
forma de subconta, que preservou os recursos financeiros para
atender ao cronograma de investimentos da COPASA-MG.
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Em 1411198, a Lei n° 12.762, alterada pela Lei n° 12.990, de

3017198 e regulamentada pelo Decreto n° 39.938, de 5110198,
autorizou a destinação dos recursos do Fundo para a COPASA-MG
(R$600.000.000,00), a RURALMINAS (R$40.000.000,00), o
FUNDERUR (R$10.000.000,00), a FUNDEURB (R$30M00000,00) e
o BDMG (R$110.000.000,00). O saldo devedor restante permaneceu
no Fundo FESB, subconta FAE-MG, para dar suporte creditício aos
programas de investimentos da COPASA - MC.

Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -, foi instituído na
década de 70 e regulamentado pela Lei n° 11.392 de 1994, para se
adaptar á Lei Complementar n° 27. E complementar ao Fundo
SOMMA, no contexto de uma política de desenvolvimento urbano,
uma vez que seus recursos são direcionados para as necessidades
mais imediatas e de pequeno valor dos municípios mineiros.

A Lei Complementar Federal n° 101, de 41512000, ao estabelecer
normas de gestão financeira e patrimonial das administrações direta e
indireta, criou impedimentos à gestão dos fundos estaduais, tal como
concebidos no âmbito do Estado de Minas Gerais.

As leis de criação dos fundos estaduais autorizam o BDMG, agente
financeiro destes, a formalizar as operações com municípios e
empresas estatais na condição de mandatário do Estado, sendo este
o contratante da operação de crédito.

O impedimento à concessão de operações de crédito (empréstimos
e financiamentos) entre entes da Federação, previsto no art. 35 da
referida lei, afetou, conseqüentemente, a continuação do apoio do
Estado a investimentos em infra-estrutura urbana, saneamento
ambiental e desenvolvimento institucional para as administrações
públicas diretas e indiretas municipal e estadual, realizado, até então,
com os recursos dos referidos Fundos

Entretanto, o § l' do art. 35 excetua dessa vedação operações entre
instituições financeiras estatais e outro ente da Federação, o que
possibilita o prosseguimento dos programas de saneamento e infra-
estrutura por meio do BDMG, caso os recursos dos Fundos sejam
aportados no capital do Banco.

A exceção, entretanto, não abrange apoio financeiro aos projetos de
saneamento básico da COPASA-MG, cuja vedação decorre da Lei
Federal n°4.595, de 31112164 combinada com a Lei Federal n° 7.492,
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de 1616186.

É importante salientar que, com a extinção dos referidos Fundos,
pretende-se que sejam preservadas as transferências para a
RURALMINAS e o FUNDERUR, provenientes do retorno do FESB-
LEI, conforme previsto na Lei n° 12.990 de 30107198, na forma do
Decreto n° 39.938 de 5110198, bem como a transferência dos 10% do
retorno do PROSAM para o FHIDRO.

A distribuição do patrimônio dos Fundos PROSAM, SOMMA, FESB
e FUNDEURB, no valor aproximado de R$548.400.000,00 (data-base
de 3111212000), de acordo com as premissas apresentadas, se dará
da seguinte forma:

1 - Aumento do capital do BDMG, objetivando o prosseguimento da
ação dos Fundos, utilizando-se os recursos provenientes dos retornos
de financiamentos contratados, inclusive os retornos dos valores a
liberar e respectivos encargos financeiros dos Fundos SOMMA,
PROSAM e FUNDEURB. O saldo de empréstimos em 31/12/2000
perfaz um montante aproximado de R$228.400.000,00 (data-base de
3111212000). Os valores destinados ao FHIDRO, na proporção de 10%
dos retornos do PROSAM, também serão repassados ao Fundo pelo
BDMG, quando do retorno das parcelas dos financiamentos.

2 - Utilização, pelo Tesouro Estadual, dos valores relativos aos
retornos dos financiamentos do FESB, inclusive o retorno dos valores
a liberar e respectivos encargos financeiros contratados com a
COPASA - MG (saldo de empréstimos em 3111212000 -
R$108.500.000,00) para encontro de contas com a empresa,
objetivando o acerto de débitos relativos a adiantamentos para
contrapartida do PROSAM, assumidos por ela.

Deverá ser assegurado o cumprimento pelo Tesouro Estadual da
transferência de R$12.300.000,00 para a RURALMINAS e
R$2.000.000,00 para o FUNDERUR, estabelecida no Decreto n°
39.938, de 5110198.

3 - Utilização, por parte do Tesouro Estadual, dos saldos de caixa
vinculados aos Fundos extintos, no valor aproximado de
R$211.400.000,00 (data-base de 3111212000), para cumprimento de
contratos e convênios já assinados com as Prefeituras e com a
COPASA-MG, e do restante para o cumprimento de obrigações
contratuais assumidas pelo Estado, relativas aos contratos do
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SOMMA e do PROSAM junto ao BIRD.

SUBSTITUTIVO N°4
Transfere os Fundos - Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias

dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM —; Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios
— SOMMA —; Fundo de Desenvolvimento Urbano — FUNDEURB —
;Fundo Estadual de Saneamento Básico — FESB — e autoriza aumento
e a integralização do capital do Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais — BDMG -, para execução dos programas atendidos
pelos referidos Fundos, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam transferidos para o Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais — BDMG - os Fundos — Fundo de
Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça -
PROSAM —, criado pela Lei n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994;
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Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios - SOMMA -, criado pela Lei n° 11 085,
de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n°s 11127, de 30 de
dezembro de 1994, e 13579, de 2 de junho de 2000; Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -, criado pela Lei n° 11.392,
de 6 de janeiro de 1994, e Fundo Estadual de Saneamento Básico -
FESB -, criado pela Lei n° 11.719, de 28 de dezembro de 1994.

Art. 20 - Os patrimônios dos Fundos citados no artigo anterior serão
apurados pelo Poder Executivo na data da publicação desta lei e
transferidos para o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais - BDMG.

Parágrafo único - Os contratos de financiamento e convênios
celebrados, bem como as operações autorizadas pelo Senado Federal
e pelo Banco Central do Brasil com recursos do SOMMA e do
FUNDEURB, serão integralmente cumpridos.

Art. 30 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover o
aumento do capital social do Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais - BDMG - e a sua respectiva integralização mediante a
utilização dos recursos patrimoniais referidos no artigo anterior.

Parágrafo único - O percentual de 10% (dez por cento) dos retornos
do PROSAM será destinado ao Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a Lei n° 13.194, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 41 - O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais -
BDMG - aplicará os recursos dos Fundos transferidos em programas

' de financiamentos destinados à modernização institucional, ao
saneamento básico e ambiental e à infra-estrutura urbana de
municípios mineiros, exclusivamente para financiamento de despesas
de capital, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de

:	1964.
Art. 51 - Fica o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas

Gerais - BDMG -, como agente financeiro e mandatário do Estado,
observadas as disposições contidas nesta lei e para cumprir os
objetivos dos fundos transferidos, autorizado a gerir os recursos
previstos nesta lei, podendo para tanto:

- liberar os recursos previstos na forma dos contratos e convênios
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firmados;

II - promover o acompanhamento da implantação dos projetos
financiados;

III - cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos,
permitida a remuneração devida ao agente financeiro dos fundos,
limitada à alíquota de 1,5% (um e meio pontos percentuais);

IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse
público;

V - prestar contas das movimentações financeiras realizadas.
Ad. 60 - Durante o exercício de 2001 as despesas decorrentes do

disposto nesta lei correrão às contas orçamentárias números 4071 17
512 219 1 194; 4081 15 451 571 1 189 e4161 171229001487.

Art. 71 - Recursos recebidos pelo Estado no âmbito do Contrato
BIRD n° 3639, a partir da publicação desta lei, poderão ser utilizados
para liberação na forma dos respectivos cronogramas de desembolso,
providenciando o Estado a transferência de recursos ao BDMG, nos
prazos previstos nos respectivos cronogramas de desembolso.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2001.
Sebastião Costa e outros
Justificação: A intenção do Governo do Estado de garantir aos

municípios de Minas Gerais recursos para aplicação em suas obras
de infra-estrutura é meritória e digna de louvor.

A Bancada do PFL apóia tal intenção, tão claramente expressa no
substitutivo apresentado pelo Governo, por meio de sua Liderança
nesta Casa de Leis. Discorda, contudo, da forma camuflada com que
se revestem os procedimentos apresentados para que,
operacionalmente, se concretize a intenção apresentada pelo Governo
do Estado, pelos seguintes motivos:

1°- Quando da apresentação do Projeto de Lei n° 1.27112000, em
meados do ano passado, a justificativa apresentada pelo Governo
continha sério conteúdo emocional: propunha-se a extinção do
SOMMA , com a imprópria transferência de seus recursos para o
caixa único do Estado, sob o argumento de que somente assim seria
pago o 130 salário do funcionalismo;

20 - Naquela oportunidade, o PFL, por meio do Deputado Paulo
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Piau, apresentou o substitutivo na Comissão de Constituição e
Justiça, com o decidido apoio do Deputado Adelmo Carneiro Leão, do
PT, mediante o qual se acolhia a solicitação do Governador do Estado
de se extinguir o SOMMA , desde que o Estado se obrigasse a
ressarcir os valores utilizados ao BDMG para que o programa
SOMMA tivesse continuidade;

3°—Q projeto tramitava normalmente quando, 'sem querer", vaza na
imprensa a informação de que o Governo já tinha recursos suficientes
para o pagamento do 130 salário do funcionalismo,
independentemente dos recursos do projeto SOMMA;

40 - A surpresa da noticia, seguiu-se a estupefação quando o
Plenário descobriu novo processo de camuflagem engendrado pela
Secretaria de Estado da Fazenda: o Ilustre Deputado Márcio
Kangussu, no inicio dos trabalhos legislativos, apresentou projeto que
assegurava a continuidade do programa SOMMA cuja aprovação já
estava acordada pelo Colégio de Líderes, por meio de penoso acordo
entre os Deputados da Bancada do Governo. Eis senão quando, o
Governo, percebendo a firme decisão dos Deputados mineiros de
sustentarem a manutenção do projeto SOMMA, uma vez que o
substitutivo do Deputado Paulo Piau seria aprovado, de forma
deselegante, solicita ao Deputado Márcio Kangussu que apresente
substitutivo ao projeto de sua autoria. Tal substitutivo, sob o
argumento de melhorar a técnica legislativa, uma vez que o assunto
em pauta era eminentemente técnico, era, na verdade, um verdadeiro
"cavalo de Tróia" uma vez que, através de um bem articulado jargão
técnico de burocratas da Fazenda Estadual, extinguia o Projeto
SOMMA. Descoberta a fraude, o Deputado Márcio Kangussu, em ato
de coragem, retira seu projeto, acabando de vez com a artimanha
pretendida pelo Governo do Estado;

50 - O Plenário entendeu, também, que não seria aconselhável a
aprovação do Projeto de Lei n° 1.27112000 ao apagar das luzes dos
trabalhos da sessão legislativa de 2000. Afinal de contas, duas
camufladas intenções foram reveladas: o engodo do pagamento do
131 salário do funcionalismo e a extinção tramada sob deslavada
mentira;

60 - Ao iniciar a sessão legislativa de 2001, é apresentado ao
Projeto de Lei n° 1.271/2000 novo substitutivo do Governo do Estado
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e, pasmem senhoras e senhores Deputados, vem travestido com a
roupagem do fiel cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

71 - Louve-se aqui, a bem da verdade, a elegância do Líder do
Governo, Deputado Antônio Andrade, que distribuiu o mencionado
substitutivo para análise dos líderes das bancadas. Reprove-se, pelo
mesmo motivo, a camuflagem que se nele se esconde, uma vez que
veio sob a forma enganosa da meia verdade. E, já nos ensina o dito
popular, que meia verdade é uma mentira inteira;

81 - O PFL entende que o Líder do Governo está sendo tratado com
a mesma deselegância com que os técnicos do Governo trataram o
Deputado Márcio Kangussu. Mudaram os autores. As fórmulas, no
entanto, continuam as mesmas. Ao apresentar abaixo as novas
incongruências do Governo, o PFL faz um apelo ao Deputado Antônio
Andrade: não se deixe levar pelas meias verdades que lhes são
passadas por técnicos do Poder Executivo no exercício do honroso
cargo de Líder do Governo. Exija deles, para o fiel cumprimento de
sua missão junto aos parlamentares mineiros, a apresentação da
verdade. Inteira. Nua. Sem meias;

90 - O PFL, Deputado Antônio Andrade, faz questão de ressaltar:
não pesa sobre V. Exa. a acusação de que esteja tentando iludir o
Plenário. Quem assim está a agir é o Governo do Estado, pelos
seguintes fatos:

a) O Governo afirma que os fundos devem acabar porque a Lei de
Responsabilidade Fiscal proíbe o financiamento dos municípios pelo
Estado, através de recursos próprios. E a meia verdade. Isso porque,
se se nega ao Estado o financiamento aos municípios com recursos
próprios, tal imposição não se aplica ao Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais, o nosso querido BDMG. Ora, o que qualquer
administrador público, interessado de fato, com a pura e legitima
intenção de preservar recursos para aplicação juntos aos municípios
faria em uma situação assim? Muito simples. Em vez de extinguir os
fundos bastaria transferi-los, de fato e de direito, para a gestão
primorosa do BDMG, e não, sob os mais fantasiosos argumentos,
jogar tais recursos que são próprios para investimento no caixa único
do Estado que, sabemos todos, tem furos demais.

b) O Governo do Estado não fala de todo a verdade porque sonega
uma informação muito importante para todos. A de que os contratos
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de financiamento entre o Estado de Minas Gerais e o BIRD têm o
prazo de pagamento de 30 anos e são de responsabilidade exclusiva
do Estado, e não, como querem fazer entender os burocratas de
plantão, do Fundo SOMMA. E ai, nesse prazo de 30 anos, sonega
também a informação, o Governo do Estado, de que a extinção dos
fundos torna disponíveis seus patrimônios para o Estado, gerando
uma receita imediata, incompatível com os propósitos de criação dos
Fundos. Principalmente quando, em inicio do ano de 2000, o Governo
Federal promoveu a federalização da divida de alguns municípios,
adquirindo os passivos dos contratos de financiamento e pagando
com títulos. No caso do SOMMA, a operação atingiu cerca de
R$100.000.000,00, que constituem a disponibilidade do fundo;

c) Esse linguajar escorreito, técnico, "economês", quer dizer o
seguinte, "no popular": federalização da dívida é o ato de o Governo
Federal auxiliar os municípios através da autorização dada ao Banco
do Brasil para que ele compre os contratos de financiamento que
esses municípios tinham com instituições financeiras. Como isso foi
feito? Simples: o município procurava o Banco do Brasil, vendia seu
contrato com o BDMG e passava a dever ao Banco do Brasil, e não
ao BDMG. Esse negócio, de pai para filho, possibilitava ao município a
seguinte vantagem: devia ao BDMG, por exemplo, R$500.000.000,00,
para pagamento em 15 anos. O Banco do Brasil comprava esse
contrato por, digamos, R$380.000.000,00, para pagamento em 25
anos. O BDMG que iria receber o contrato de 500 milhões em 15
anos, recebia, na bucha, á vista, R$380.000.000,00 em títulos do
Governo Federal. Tais títulos encontram-se aguardando a autorização
da extinção dos Fundos, pretendida pelo Projeto de Lei n°. 1.27112000,
para que possam ser negociados pelo Governo do Estado, uma vez
que, enquanto os Fundos existirem, eles não poderão ser negociados
para o ingresso no caixa único do Estado. Estão lá, rendendo recursos
para o SOMMA e possibilitando um moto-continuo de fonte de
recursos para os municípios de Minas;

d) Quando o Governo fala que a Lei de Responsabilidade Fiscal já
não permite operar com fundos, ele se esquece de dizer que Minas
Gerais tem uma privilegiada situação porque tem um agente financeiro
sério, do porte do BDMG e que pode fazer multiplicar uma
considerável parcela de recursos para financiar os municípios
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mineiros. Basta, para isso, que a Assembléia, em vez de extinguir
os Fundos, faça a transferência para o BDMG:

e) A meia verdade também está dita quando o Governo quer vender
o conceito de que, com a extinção dos Fundos, os recursos neles
existentes irão saldar pagamento com o BIRD, diminuindo o débito do
Estado. Ora, o débito com o BIRB foi constituído para que o Estado
encontrasse formas de cumprir sua parte contratual com o Fundo:
aportar nele 25%. O débito é do Estado, e não, como se quer fazer
entender, do Fundo SOMMA. O PFL quer saber é por que o Estado
vai usar recursos que não são dele, são do Fundo, criado e bem
administrado para financiar municípios de Minas, para cobrir débito
cujo vencimento se dará no decorrer de 30 anos. A operação proposta
pelo Governo é assim: extingue os Fundos, vende os títulos do
Governo Federal, recebe à vista, e quem - em sã consciência -, tendo
em vista as fatídicas camuflagens que já demonstrou saber fazer,
acredita que irá amortizar débito no decorrer de 30 anos? E, como a
Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe empréstimo do Estado para os
municípios, para onde irão esses recursos?

Assim, o substitutivo que a Bancada do PFL apresenta à Casa é um
resgate da soberania deste Plenário. E, em última instância, uma
maneira concreta de a Assembléia de Minas legislar, livre, soberana,
sem as peias da subserviência ou as meias verdades que impedem o
livre exercício do ato de legislar.

Afinal de contas, o substitutivo que ora se apresenta á análise de
todos é muito simples: os Fundos são transferidos para o BDMG, que
deterá sua posse, fará sua gestão e continuará a emprestar recursos
para o financiamento de investimento dos municípios. Nada mais.
Nada mais de impedimento de Lei de Responsabilidade Fiscal. Nada
mais de Prefeito mendigando sobras de recursos à porta do Palácio
da Liberdade.

Dessa maneira, o que o PFL quer, conclamando todas as bancadas
desta Casa a que venham acompanhá-lo nessa luta cívica, é garantir
que a notória escassez de recursos para financiamento de
investimentos dos municípios seja diminuída em Minas Gerais-

0 que todos nós queremos é que os recursos dos Fundos sejam
destinados a financiamentos de municípios mineiros, como
instrumento de desenvolvimento integrado, e não que sejam
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transferidos para o caixa único do Estado, conforme prevê o
parágrafo único do art. 90 da Lei Complementar 27, de 18/1/93, em
caso de extinção de fundos

SUBSTITUTIVO N°5
Extingue os Fundos Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias

dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios
- SOMMA -, Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -,
Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB - e autoriza, com o
patrimônio apurados pela extinção, o aumento e a integralização do
capital do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -

para execução dos programas atendidos pelos referidos Fundos, e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam extintos os Fundos - Fundo de Saneamento

Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -,
criado pela Lei n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994; Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios
- SOMMA -, criado pela Lei n°11.085, de 30 de abri; de 1993, alterada
pelas Leis n°s 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de
junho de 2000; Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -,
criado pela Lei n° 11.392, de 6 de janeiro de 1994, e Fundo Estadual
de Saneamento Básico - FESB -, criado pela Lei n° 11.719, de 28 de
dezembro de 1994.

Art. 20 - Os patrimônios dos Fundos que se extinguem serão
apurados pelo Poder Executivo na data da publicação desta lei e
transferidos para o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas
Gerais S. A. - BDMG.

Parágrafo único - Os contratos de financiamentos e convênios
celebrados, bem como as operações autorizadas pelo Senado Federal
e pelo Banco Central do Brasil com recursos do SOMMA e do
FUDEURB serão integralmente cumpridos pelo BDMG.

Art. 30 - Os patrimônios transferidos, apurados nos termos do artigo
anterior, serão destinados a aumento de capital do BDMG.

Parágrafo único - O percentual de 10% (dez por cento) dos retornos
do PROSAM será destinado ao Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
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Minas Gerais - FHIDRO - I de que trata a Lei n° 13.194, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 40 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover o
aumento do capital social do BDMG e a sua respectiva integralização,
mediante a utilização dos recursos patrimoniais dos fundos extintos.

Art. 50 O BDMG aplicará os recursos transferidos em programas de
financiamentos destinados a saneamento básico e ambiental e de
infra-estrutura urbana dos municípios mineiros, exclusivamente para
financiamento de despesas de capital, nos termos da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964.

§ 10 - Os valores contratados ou conveniados pelo BDMG a partir da
data de publicação desta lei não poderão ultrapassar o máximo de 5%
(cinco por cento) do valor dos patrimônios dos fundos

§ 21 - Cada município só poderá contratar ou conveniar programas
uma vez a cada ano.

§ 30 - Conselho formado por um representante do BDMG, pelo
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e por um representante do
Ministério Público Estadual acompanhará os procedimentos de
financiamento aos municípios.

Art. 60 - Fica o BDMG, como empresa pública, observadas as
disposições contidas nesta lei e para cumprir os objetivos dos fundos,
autorizado a gerir os recursos a ele transferidos, devendo, para tanto:

- liberar os recursos previstos na forma dos contratos e convênios
firmados, mediante sua ordem cronológica, após manifestação
favorável do Conselho instituído no § 3 0 do artigo anterior;

II - promover o acompanhamento da implantação dos projetos
financiados e de seu desempenho;

III - cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos;
IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse

público;
V - prestar contas das movimentações financeiras realizadas;
VI - disponibilizar, mensalmente, por meio do SIAFI, dados relativos

ás operações realizadas, inclusive o retorno de valores liberados, seus
respectivos encargos financeiros e o saldo disponível em caixa.

Art. 70 - Durante o exercício de 2001, as despesas decorrentes do
disposto nesta lei correrão às contas orçamentárias números 4071 17
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512 219 1 194, 4081 15 451 571 1 189e4161 171229001487.

Art. 80 - Os recursos recebidos pelo Estado em razão do Contrato
BIRD n° 3639, a partir da publicação desta lei serão utilizados para
liberação na forma dos respectivos cronogramas de desembolso,
cabendo ao Estado transferi-]os ao BDMG, na forma desta lei-

Art. 90 - O BDMG informará trimestralmente á Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, por meio da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o saldo anterior dos recursos disponíveis,
encaminhará listagens das operações realizadas, encargos cobrados
• saldo disponível, listagem dos inadimplentes com o valor em débito
• dos pedidos protocolados.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar a seu orçamento até o limite de R$ 550.000.000,00
(quinhentos e cinqüenta milhões de reais), para atender ao
cumprimento desta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2001.
Miguel Martini e outros

SUBSTITUTIVO N°6
Transfere o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -; o Programa de Saneamento
Ambienta[, Organização e Modernização dos Municípios - SOMMA -; o
Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB; o Fundo Estadual
de Saneamento Básico - FESB - e autoriza o aumento e a
integralização do capital do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A — BDMG -, para execução dos programas atendidos pelos
referidos fundos, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam transferidos para o BDMG o PROSAM, criado pela

Lei n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994; o SOMMA, criado pela Lei n°
11.085, de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n°s 11.727, de 30
de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o
FUNDEURB, criado pela Lei n° 11.392, de 6 de janeiro de 1994, e o
FESB, criado pela Lei n° 11.719, de 28 de dezembro de 1994.

Art. 20 - Os patrimônios dos fundos citados no artigo anterior serão
apurados pelo Poder Executivo na data da publicação desta lei e
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transferidos para o BDMG.

Parágrafo único - Os contratos de financiamentos e convênios
celebrados bem corro as operações autorizadas pelo Senado Federal
e pelo Banco Central do Brasil com recursos do SOMMA e do
FUNDEURB serão integralmente cumpridos.

Art. 30 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover o
aumento do capital social do BDMG e a sua respectiva integralização
mediante a utilização dos recursos patrimoniais referidos no artigo
anterior.

Parágrafo único - O percentual de 10% (dez por cento) dos retornos
do PROSAM será destinado ao Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a Lei n° 13.194, de 29 de
janeiro de 1999.

Art. 41 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG
- aplicará os recursos dos fundos transferidos em programas de
financiamentos destinados à modernização institucional, aos
saneamentos básico e ambiental e à infra-estrutura urbana de
municípios mineiros, exclusivamente para financiamento de despesas
de capital, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 51 - Fica criado o Conselho Diretor, a que compete, em
consonância com as diretrizes do Plano Estadual de Saneamento
Básico, definir a política geral e fixar diretrizes e prioridades para a
aplicação dos recursos referidos nesta lei e acompanhar a sua
execução.

§ 1 0 - Integram o Conselho Diretor:
- O Presidente do BDMG, que o presidirá;

II - um membro da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

III - um membro do Ministério Público, escolhido entre os
participantes da Câmara de Procuradores;

IV - um Prefeito Municipal, indicado pela Associação Mineira dos
Municípios;

V - um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente, por
ela indicado.

§ 21 - 0 Conselho Diretor elaborará o seu Regimento Interno.
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Art. 60 - Fica o BDMG autorizado a gerir os recursos previstos
nesta lei, observadas as suas disposições e as diretrizes fixadas pelo
Conselho Diretor, devendo para tanto:

- liberar os recursos previstos na fc
convênios firmados, seguindo a ordem
deles, exceto por impedimento do tomador;

II - promover o acompanhamento da
financiados;

rma dos contratos e dos
cronológica de assinatura

implantação dos projetos

III - cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos,
permitida a remuneração devida ao agente financeiro dos fundos,
limitada à alíquota de 1,5% (um e meio por cento);

IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse
público;

V - prestar contas das movimentações financeiras realizadas e
disponibilizar, mensalmente, através do SIAFI, os dados relativos ás
operações realizadas, o retomo dos valores liberados e os respectivos
encargos financeiros e saldo disponível.

Art. 70 - Durante o exercício de 2001 as despesas decorrentes do
disposto nesta lei correrão às contas orçamentárias números 4071 17
5122191194,4081154515711 189e4161 17 122 900 1 487-

AI. 80 - Recursos recebidos pelo Estado no âmbito do Contrato
BIRD n° 3.639, a partir da publicação desta lei, poderão ser utilizados
para liberação na forma dos respectivos cronogramas de desembolso,
providenciando o Estado a transferência de recursos ao BDMG, nos
prazos previstos nos respectivos cronogramas de desembolso.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2001.
Sebastião Costa e outros

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.27112000
EMENDA N° 1

Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo único:
"Ad. 20 ........................................
Parágrafo único - Destinar 20% (vinte por cento) do patrimônio do

Fundo SOMMA para aplicação em programa especial de
desenvolvimento da infra-estrutura viária e de recuperação dos
recursos hídricos dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte
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de Minas, a ser implantado através de ação conjunta da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente, Secretária de Estado da Agricultura e da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.'.

Sala das Reuniões, 23 novembro de 2000.
Márcio Kangussu - Carlos Pimenta
Justificação: A emenda em tela visa assegurar recursos do Fundo

SOMMA, a ser extinto, para investimento nas áreas de infra-estrutura
viária e de recursos hídricos dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte de Minas. Essas regiões convivem, historicamente, com a
ausência de investimentos em sua malha rodoviária, fato que concorre
para agravar o seu estado de isolamento.

Por outro lado, a destinação de parte dos recursos do Fundo
SOMMA, previstos nesta proposição, para aplicação na área de
recursos hídricos é uma exigência que diz respeito á própria
sobrevivência da população dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e do
Norte de Minas.

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - O patrimônio apurado na extinção do Fundo SOMMA e as

receitas decorrentes de seus direitos creditôrios serão incorporados
ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A . - BDMG - na
forma de aumento de capital, com a finalidade especifica de ser
aplicado no Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernização dos Municípios, de que trata o art. 31, II, da Lei n°
10.890, de 22 de outubro de 1992,".

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2000.
Mauro Lobo
Justificação: O art. 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê

vedação à realização de operação de crédito entre um ente da
Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia,
fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas
entidades da administração indireta.

Ocorre que o § 1 0 do referido art. 35 excetua dessa vedação as
operações entre instituição financeira estatal e outro ente da
Federação, que não se destinam a financiar, direta ou indiretamente,
despesas correntes ou refinanciar dividas não contraídas junto à
própria instituição concedente. Portanto, entendo que o BDMG está
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protegido por essa ressalva. Além do mais, considerando que o
Fundo SOMMA é o instrumento financeiro que operacionaliza o
Programa de Saneamento Ambientar, Organização e Modernização
dos Municípios, com a sua extinção, qual a alternativa para que o
Programa SOMMA continue sendo executado? Não podemos
esquecer que o SOMMA é um dos únicos programas que
efetivamente têm contribuído para fortalecer a capacidade institucional
e financeira dos municípios. Em 1992, por meio da Lei n° 10.890, de
1992, foi autorizado ao Estado de Minas Gerais contrair empréstimo
no valor de US$150.000,00 junto ao Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - para a implementação do
Programa SOMMA.

Sendo assim, apresento esta emenda para assegurar que o
Programa SOMMA continue sendo executado e que o seja por
intermédio do BDMG, hoje o único ente financeiro estatal que não
pode ser fragilizado institucionalmente com o argumento das
dificuldades de caixa.

E importante frisar que em 21/7/2000, o Governador do Estado
sancionou a Lei n° 13.677, que transfere para o BDMG, sob a forma
de aumento de capital, parte dos recursos do Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
FUNDESE - para ser aplicado no Programa Estadual de Crédito
Popular. De acordo com essa sistemática, apresentamos esta emenda
para assegurar que o patrimônio do Fundo SOMMA, com a sua
extinção, seja transferido para o BDMG e aplicado especificamente no
Programa SOMMA.

EMENDA N°3
Dê-se ao parágrafo único do art. 3 1 a seguinte redação:
"Art. 3°- ............................................4 Parágrafo único - O Estado transferirá os valores a que se refere o

inciso II ao BDMG, em doze parcelas iguais e mensais, a partir de
janeiro de 2001, na forma de aumento de capital.".

Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2001.
Mauro Lobo
Justificação: O art. 29, 1, da Lei Complementar n° 10112000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) define como dívida pública consolidada ou
fundada o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações
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financeiras do ente da Federação assumidas em virtude de leis,
contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de
crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses.

Assim, a transferência de valores a que se refere o parágrafo único
do Substitutivo n° 2, em 24 parcelas, estaria criando obrigação
financeira para o Estado, ou seja, como dívida pública consolidada ou
fundada, e, dessa maneira, sujeita ao limites e regras para
endividamento previstos na Resolução n° 78 de 1998, do Senado
Federal, e da própria Lei Complementar n° 101, de 2000. Sendo
assim, haveria necessidade de autorização prévia do Senado Federal.
Portanto, apresentamos esta emenda com o intuito de reduzir o prazo
de 24 meses para 12 meses, de modo a adequar o número de
parcelas referida no parágrafo único do art. 30 ás disposições legais
citadas.

EMENDA N°4
O art. 41 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 41 - O BDMG aplicará os recursos a que se referem o inciso III

e o parágrafo único do art. 30 especificamente em programas de
financiamentos destinados à modernização institucional, saneamento
básico e ambiental e infra-estrutura urbana de municípios mineiros,
exclusivamente para o financiamento de despesas de capital, nos
termos da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964".

Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2001.
Mauro Lobo
Justificação: A inclusão da expressão "especificamente" no art. 4 0 do

Substitutivo n° 2 criaria vinculação de uso para o BDMG, assegurando
que a extinção do fundo não traria prejuízos ao Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios
- SOMMA.

EMENDA N° 5
Dê-se a seguinte redação à alínea "a" e "b" do inciso III do art. 31,

suprimindo-se a alínea "c":
"Art. 3°-
III - FESB
a) o saldo de caixa vinculado ao FESB assim como os valores

relativos aos retornos de financiamento contratados com os
beneficiários do Fundo, inclusive os valores a liberar e respectivos
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encargos financeiros, serão mantidos em conta no agente
financeiro destinados a futuro aumento de capital do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG - e vinculados a
futuros financiamentos dentro dos objetivos de fundo extinto;

b) fica autorizada a utilização pelo Tesouro Estadual de recursos do
Fundo, para encontro de contas com a Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA, objetivando o acerto de débitos do Estado
junto àquela empresa, decorrentes de financiamento para
contrapartida do PROSAM.".

Sala das Reuniões, de março de 2001
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°6
Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 6°:
"Art. 60 - ....................................................................
V - prestar contas das movimentações financeiras realizadas e

disponibilizar mensalmente, por meio do SIAFI, os dados relativos às
operações realizadas, retomo de valores liberados e os respectivos
encargos financeiros e o saldo disponível.".

Sala das Reuniões, de março de 2001.
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°7
Dê-se a seguinte redação ao art. 80:
"Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 11.399 de 6 de janeiro de 1994, a Lei n° 11.085, de 30 de abril de
1993, alterada pelas Leis n°s. 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e
13.579, de 2 de junho de 2000, a Lei 11.719, de 28 de dezembro de
1994, a Lei n°11.392, de 6 de janeiro de 1994, e a Lei n°12.990, de
30 de julho de 1998.".

Sala das Reuniões, de março de 2001.
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°8
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - Os valores desembolsados pelo Banco de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, a partir da data da
publicação desta lei, não serão superiores a R$10.000.000,00 por
município.".

Sala das Reuniões, 6 de março de 2001.
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Irani Barbosa
Justificação: Os fundos de desenvolvimento têm tido um importante

papel no fortalecimento dos municípios e no processo de
descentralização de políticas públicas. Assim, uma pesquisa sobre as
cidades beneficiadas pelo Fundo revelou um aumento de 120% na
receita própria dos municípios em quatro anos. Observa-se que, ao
longo da sua história, o Fundo financiou R$234.000.000,00 a
municípios e empresas de saneamento, gerando investimentos de
R$310.000.000,00 e atendendo a 150 beneficiários. A emenda em tela
visa a pulverizar os recursos a serem aplicados, beneficiando um
número maior de municípios mineiros.

EMENDA N°9
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - o BDMG aplicará os recursos a que se referem as alíneas

"b" do inciso 1 e "c" dos incisos II e IV do art. 30 em programas de
financiamentos destinados à modernização institucional, aos
saneamentos básico e ambiental e à infra-estrutura urbana de
municípios mineiros, que tenham participação na receita de ICMS
abaixo da média "per capita" estadual, exclusivamente para o
financiamento de despesas de capital, nos termos da Lei Federal n.°
4.320, de 17 de março de 1964.".

Sala das Reuniões, 7 de março de 2001.
Dinis Pinheiro
Justificação: Sendo os recursos limitados, esta emenda pretende

aplicá-los em municípios com receita de ICMS abaixo da média "per
capita" estadual, onde as ações de Governo voltadas para as
finalidades propostas na artigo têm abrangência social de maior
alcance.

EMENDA N° 10
Inclua-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - Os recursos apurados do Fundo FESB serão aplicados nas

propostas priorizadas nas audiências públicas regionais (OP) de 1999
conforme quadro em anexo.".

Sala das Reuniões, 6 de março de 2001.
Rogério Correia
* - O quadro da Emenda foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 16.3.2001.
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EMENDA N°11

Dê-se ao inciso 1 do ad. 6 0 a seguinte redação:
"Art. 60 - .....................................................
- liberar, segundo a ordem cronológica de assinaturas, os recursos

previstos na forma dos contratos e convênios firmados-".
Sala das Reuniões, 6 de março de 2001.
Rogério Correia

EMENDA N° 12
Acrescente-se ao art. 60 o seguinte inciso:
- enviar mensalmente à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária a relação de contratos e convênios assinados e o
cronograma de liberação dos recursos.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2001.
Rogério Correia

EMENDA N° 13
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo:
"Art. 2°- .......
§ .... - Destinar o percentual de 10% (dez por cento) do patrimônio

do Fundo SOMMA para a Secretaria de Estado da Saúde, com a
finalidade de incrementar as ações de prevenção do câncer de colo
uterino e câncer de mama em todo o território do Estado de Minas
Gerais.".

Sala das Reuniões, 8 março de 2001.
Carlos Pimenta

EMENDA N° 14
O art. 30 passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos:
"Art. 30 - .................................................
IV - 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor apurado do

patrimônio do Fundo SOMMA serão destinados à Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, para a construção de creches;

V - 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor apurado do
patrimônio do Fundo SOMMA serão destinados à Secretaria de
Estado de Esportes, para a construção de quadras poliespodivas.".

Saia das Reuniões, 9 de março de 2001.
João Batista de Oliveira

EMENDA N° 15



378
Acrescente-se onde convier:
"Art. ..... - Será apurado pelo Poder Executivo o patrimônio do Fundo

SOMMA existente na data da promulgação desta lei.
Parágrafo único - Os contratos de financiamentos celebrados pelo

Estado de Minas Gerais bem como os autorizados pelo Senado
Federal e pelo Banco Central, com recursos do Fundo SOMMA, serão
integralmente cumpridos.

Art. .... - O patrimônio do Fundo SOMMA, apurado nos termos do
artigo anterior, terá a seguinte destinação:

- os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos
de financiamentos e convênios assinados bem como os autorizados
pelo Senado Federal e pelo Banco Central serão reservados para a
liberação na forma dos respectivos cronogramas de desembolso.

Parágrafo único - Fica garantido o financiamento do Projeto de
Complementação Viária da Av. Pedro II, remoção e reassentamento
da Vila São José na Capital.".

Sala das Reuniões, de de 2001.
Márcio Cunha

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, ás 20
horas, e de amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais 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 218a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 141312001
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Olinto Godinho
Sumário: Comparecimento - Abertura - ja Parte: V Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Mensagem n° 18712001
(encaminha o Projeto de Lei n°1.431/2001), do Governador do Estado
- 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.432 a 1.43612001 - Requerimentos n°s 1.969 a
1.98012001 - Requerimentos do Deputado Antônio Carlos Andrada (2)
e da Comissão Especial das Multas - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Meio Ambiente e do Trabalho e dos Deputados
Djalma Diniz (2), Dalmo Ribeiro Silva (2), Antônio Genaro, Cristiano
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Canêdo, Miguel Martini e Márcio Kangussu (2) - Proposição Não
Recebida: Projeto de lei complementar do Deputado Alvaro Antônio -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 21 Parte (Ordem do
Dia): 11 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição ri0 5112001 - Leitura de Comunicações - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Antônio Carlos Andrada
(2) e da Comissão Especial das Multas; aprovação - Requerimento n°
1.63112000; discurso do Deputado Amilcar Martins; questões de
ordem; chamada para recomposição de 'quorum"; existência de
número regimental para a continuação dos trabalhos; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -

Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho
Silveira - AlIton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Daimo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval
Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Gil Pereira - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - 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 - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - As 14h114min, a

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

ia Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 1-Secretário, procede â leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Doutor Viana, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 18712001*
Belo Horizonte, 13 de março de 2001.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção

e apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de
urgência, o anexo projeto de lei, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado da Educação e dá outras providências.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação de meu alto
apreço e especial consideração.

Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas
Gerais.

Belo Horizonte, 5 de março de 2001.
Senhor Governador,
Encaminhamos a Vossa Excelência proposta de reestruturação da

Secretaria de Estado da Educação, que se insere no contexto das
diretrizes governamentais, para a modernização e a melhoria do
desempenho dos órgãos e entidades que integram o Setor Público do
Poder Executivo.

Esta proposta foi elaborada com a efetiva participação dos dirigentes
daquela pasta e incorpora adequações relevantes voltadas para o
cumprimento dos objetivos explicados. Sua implementação propiciará,
além da racionalização da estrutura e da prestação de serviços
educacionais, economia anual superior a R$2,6 milhões, com a
extinção de cargos comissionados.

Ao submeter a Vossa Excelência a presente proposta, reafirmamos-
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lhes os nossos sentimentos de estima e respeito.

Atenciosamente,
Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento e Coordenação

Geral.
PROJETO DE LEI N° 1.43112001

Dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado da Educação
e dá outras providências.

Capítulo 1
Seção 1

Da Finalidade e Competência
Art. 1 0 - A Secretaria de Estado da Educação - SEE - tem por

finalidade promover, supervisionar, acompanhar e avaliar ações e
atividades que garantam ao cidadão o exercício de seu direito â
educação.

Art. 20 - Compete à Secretaria de Estado da Educação:
- planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLANJ, diretrizes
fundamentais da política estadual de educação e responder pela sua
implementação.

II - estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino
público estadual;

III - promover e acompanhar as ações de planejamento e
desenvolvimento dos currículos e programas e a pesquisa referente
ao desenvolvimento escolar, viabilizando a organização e o
funcionamento da escola;

IV - realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no
setor;

V - desenvolver parcerias com a União, Estados, Municípios e
organizações nacionais e internacionais, na forma da Lei;

VI - coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino estadual,
o planejamento e a caracterização das obras a serem executadas em
prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as
ações de apoio ao aluno;

VII - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e entidades de
sua área de competência;

VIII - exercer outras atividades correlatas.
Seção 11
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Da Estrutura Orgânica

Art. 30 - A Secretaria de Estado da Educação tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Assessoria de Relações Comunitárias e Interinstitucionais;
III - Assessoria de Comunicação Social;
IV - Auditoria Setorial;
V - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento e Orçamento;
b) Centro de Racionalização;
c) Centro de Recursos Tecnológicos;
d) Centro de Produção e Difusão de Informações Educacionais;
VI - Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação:
a) Centro de Referência do Professor;
b) Superintendência de Estudo, Pesquisa e Avaliação;
c) Superintendência de Organização Educacional:
1 - Diretoria de Organização e Normas;
2 - Diretoria de Supervisão e Orientação e Inspeção Escolar;
3 - Diretoria de Normas Pedagógicas e Funcionamento Escolar;
d) Superintendência de Educação:
1 - Diretoria de Desenvolvimento da Educação Infantil e

Fundamental;
2 - Diretoria da Educação Média e Profissionaslizante;
3 - Diretoria da Educação Especial;
4 - Diretoria da Educação de Jovens e Adultos;
e) Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos

para Educação:
1 - Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos;
2 - Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Escolar e

Acompanhamento Funcional;
3 - Diretoria de Educação à Distância;
VII - Subsecretaria de Administração do Sistema da Educação:
a) Superintendência de Finanças:
1 - Diretoria de Finanças;
2 - Diretoria de Contabilidade;
3 - Diretoria de Orientação e Análise de Prestação de Contas;
b) Superintendência de Apoio à Escola e ao Estudante:
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1 - Diretoria de Apoio ao Estudante;
2 - Diretoria de Suprimento Escolar;
3 - Diretoria de Rede Física;
c) Superintendência Administrativa:
1 - Diretoria de Patrimônio e Material;
2 - Diretoria de Comunicação e Arquivo;
3 - Diretoria de Contratos e Convênios;
4 - Diretoria de Transportes e Serviços Gerais;
d) Superintendência de Pessoal:
1 - Diretoria de Atendimento ao Servidor;
2 - Diretoria de Gestão de Pessoal;
VIII - Superintendência Regional de Ensino (em número de 42

(quarenta e duas):
a) Diretoria Educacional:
1 - Divisão de Atendimento Escolar;
2 - Divisão de Equipe Pedagógica;
3 - Divisão de Capacitação de Recursos Humanos;
b) Diretoria de Administração e Finanças:
1 - Divisão de Pessoal
2 - Divisão Operacional e Financeira.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas de que trata o artigo serão estabelecidas em Decreto.
Art. 40 - Fica criada a 422 (quadragésima segunda) Superintendência

Regional de Ensino, com a denominação de Superintendência
Regional de Ensino Belo Horizonte - Capital, com sede no município
de Belo Horizonte.

Art. 51 - A jurisdição das Superintendências Regionais de Ensino
será estabelecida em Decreto.

Art. 61 - As unidades descentralizadas não tratadas nesta Lei serão
objeto de Lei Específica.

Seção III
Da Área de Competência

Art. 70 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado da
Educação:

- órgãos Colegiados:
a) Conselho Estadual de Educação - CEE -;
b) Conselho Estadual de Alimentação Escolar - CAE -;
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c) Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - CONSFUNDEF -;

III - Fundações:
a) Fundação Helena Antipoff - FHA -;
b) Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 80 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educação - órgão Central, os seguintes
cargos de provimento em comissão:

- 2 •(dois) cargos de Secretário-Coordenador, código MG-29,
símbolo SC-29;

II -2 (dois) cargos de Diretor II, código MG-05, símbolo DR-05;
III - 18 (dezoito) cargos de Assessor da Educação, código AS-AE,

símbolo QE-15;
IV - 13 (treze) cargos de Assistente de Gabinete, código EX-42,

símbolo 11/A;
V - 136 (cento e trinta e seis) cargos de Coordenador C, código CH-

CO-C, símbolo QE-15;
VI - 174 (cento e setenta e quatro) cargos de Coordenador B, código

CH-CO-B, símbolo QE-10;
Vil - 40 (quarenta) cargos de Coordenador A, código CH-CO-A,

símbolo QE-05.
Art. 90 - Ficam extintos os seguintes cargos em comissão do Quadro

das Superintendências Regionais de Ensino:
- 26 (vinte e seis) cargos de Assessor de Educação, código AS-AE,

símbolo QE-15;
II - 195 (cento e noventa e cinco) cargos de Coordenador C, código

CH-CO-C, símbolo QE-15,
III - 569 (quinhentos e sessenta e nove) cargos de Coordenador 8,

código CH-CO-B, símbolo QE-10;
IV - 36 (trinta e seis) cargos de Coordenador A, código CH-CO-A,

símbolo QE-OS.
Art. 10 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Educação, os seguintes cargos de
provimento em comissão:
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- 2 (dois) cargos de Subsecretário de Estado;

II - 2 (dois) cargos de Assessor-Chefe, código MG-24, símbolo AH-
24;

III - 1 (um) cargo de Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45;
IV - 1 (um) cargo de Assessor-Técnico, código MG-18, símbolo AT-

18;
V - 42 (quarenta e dois) cargos de Assessor II, código MG-12,

símbolo AD-12;
VI - 130 (cento e trinta) cargos de Assessor de Educação II, código

MG-62, símbolo AP-48, sendo 52 (cinqüenta e dois) cargos de
recrutamento amplo e 78 (setenta e oito) cargos de recrutamento
limitado;

VII - 8 (oito) cargos de Assessor de Assuntos Educacionais, código
MG-47, símbolo AP-47;

VIII - 81 (oitenta e um) cargos de Diretor 1, código MG-06, símbolo
DR-06;

IX - 210 (duzentos e dez) cargos de Supervisor Regional da
Educação, código MG-63, símbolo AP-49, sendo 25 (vinte e cinco)
cargos de recrutamento amplo e 185 (cento e oitenta e cinco) cargos
de recrutamento limitado-

Art. 11 - Ficam incluídas no Grupo de Direção Superior do Decreto
n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de
cargo, de nível superior de escolaridade:

- Assessor de Assuntos Educacionais, código MG-47, símbolo AP-
47, com vencimento básico de R$1.708,00 (um mil setecentos e oito

EI
	reais);

II - Assessor de Educação II, código MG-62, símbolo AP-48, com
vencimento básico de R$772,00 (setecentos e setenta e dois reais);

III - Supervisor Regional da Educação, código MG-63, símbolo AP-
49, com vencimento básico de 772,00 (setecentos e setenta e dois
reais):

IV - Auditor Setorial, código MG-45, símbolo US-45, de recrutamento
limitado, com vencimento básico . de R$1.708,00 (um mil setecentos e
oito reais).

Art. 12 - Ficam criadas 84 (oitenta e quatro) gratificações por função
de coordenação de ensino, no valor de 30% (trinta por cento) do
vencimento do cargo de Diretor 1, código MG-06, símbolo DR-06.
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§1 1 - A gratificação de que trata o caput deste artigo será

atribuída a no máximo 2 (dois) servidores por Superintendência
Regional de Ensino e percebida, exclusivamente, durante o exercício
da coordenação, não se incorporando à remuneração do servidor em
nenhuma hipótese.

§ 20 - A atribuição das funções gratificadas será objeto de Resolução
do Secretário de Estado da Educação.

Art. 13 - A partir da publicação desta Lei, o ocupante de cargo de
Inspetor Escolar que exerça a inspeção de escolas localizadas no
município de Belo Horizonte passa a integrar o Quadro da 42a
Superintendência Regional de Ensino, Belo Horizonte - Capital.

Art. 14 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, bem como o Quadro
de Cargos Especiais, são os constantes no Anexo 1 desta Lei.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos de lotação
exclusiva das escolas estaduais de ensino.

§ 20 - A forma de recrutamento dos cargos em comissão constantes
do Quadro de que trata o "caput" deste artigo será estabelecida em
Decreto.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
A - Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação

órgão Central
(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2001)

* - O quadro referente ao anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 16.3.2001.

Anexo 1
Secretaria de Estado da Educação

Superintendências Regionais de Ensino
(a que se refere o art. da Lei n°, de de de 2001)

rgos de Provimento em

iii
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Secretaria de Estado da Educação

Superintendências Regionais de Ensino
da Lei n°, de de de 2001)
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2 a Fase (Grande Expediente)
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° 1.43212001

Declara de utilidade pública o Templo do Amanhecer de Tanor de
Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Templo do Amanhecer

de Tanor de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação-
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2001.
Marco Régis
Justificação: O Templo do Amanhecer de Tanor de Juiz de Fora,

fundado em 3015198, com sede no Município de Juiz de Fora, é
sociedade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que tem
como objetivo precipuo a prática e o desenvolvimento do mediunismo
e a prestação de assistência social.

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei pelo
que faz jus ao 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, Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.433/2001
Institui o Programa de Combate a Evasão Escolar no Ensino

Fundamental no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de

Combate a Evasão Escolar no Ensino Fundamental no Estado de
Minas Gerais, com o objetivo de garantir a permanência na escola de
alunos matriculados nos cursos de ensino fundamental.

Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput" deste artigo, o
Governo do Estado poderá firmar convênios com o Poder Executivo
Municipal, com o Judiciário, com o Ministério Público e entidades da
sociedade civil voltadas à proteção da criança e do adolescente.

Art. 20 - O Programa de Combate a Evasão Escolar no Ensino
Z 
	Fundamental será gerido por um Conselho Gestor, que elaborará seu

o'
	

Regimento Interno e será composto por:
a) um representante do Poder Executivo Estadual;
b) quatro representantes da Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
c) um representante do Poder Judiciário;
d) um representante do Ministério Público Estadual;
e) dois representantes de entidades civis ligadas à proteção da

criança e do adolescente.
Ad. 30 - As escolas da rede pública de ensino informarão, ao final de

o cada bimestre, ao Conselho Tutelar do município os nomes dos
alunos que apresentarem 25% (vinte e cinco por cento) de faltas não
justificadas, para que sejam tomadas as providências cabiveis.
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Parágrafo único - Caso as providências não restabeleçam a

normalidade da freqüência escolar do aluno, o fato deve ser
imediatamente comunicado pelo Conselho Tutelar do município ao
Ministério Público da comarca.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados de sua publicação.

Art. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Toda criança possui plena dignidade como ser humano.

E esta uma verdade inquestionável, aceita e positivada
universalmente, inscrita no texto da Convenção sobre os Direitos da
Criança, adotada em 1989 pela ONU, que reconhece a todas as
pessoas com menos de 18 anos de idade, os direitos fundamentais,
como a vida, a liberdade, a saúde, a assistência, a educação e a
proteção.

Promover o direito à educação é dever de todos nós. Sabemos que
não seremos capazes de erradicar a evasão escolar de imediato, mas
nem por isso vamos ficar parados. Nosso dever é lutar para que, a
cada dia, mais crianças estejam na escola e fora da rua. Para cumprir
essa missão, é preciso que haja participação e solidariedade de cada
um.

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, diz a
Constituição Federal. Por outro lado, o Código Penal, por considerar
crime de abandono intelectual dos filhos, prevê pena de detenção de
15 dias a um mês ou multa àquele que deixar, sem justa causa, de
prover a instrução primária de filho em idade escolar.

Sabemos que existem inúmeros casos em que o estudante
complementa o sustento do lar com algum ganho pecuniário. Porém, a
evasão escolar não se deve apenas à falta de recursos da família; em
muitos casos existe omissão, falta de consciência e negligência, o que
se pode combater com ações mais duras e eficazes.

Desprovida de instrução escolar fundamental, a criança de hoje se
toma um homem menor amanhã, sem condições de uma vida digna
para si e para sua família. Assim são geradas novas crianças
analfabetas, formando-se um círculo vicioso cada vez maior.
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Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a

esta proposição, pois tenho a certeza de que estaremos contribuindo
para a redução da evasão escolar e, por conseqüência, da
criminalidade, da violência e da exclusão social em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI N°1.434/2001
Autoriza o Poder Executivo a classificar o grupo sangüíneo e o fator

Rh juntamente com o "exame do pezinho".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado oferecerá gratuitamente a realização do exame do

fator Rh e grupo sangüíneo em recém-nascidos.
Parágrafo único - A colheita do sangue para a realização do exame

será efetuada simultaneamente à do material para a realização da
triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotireoidismo congênito —"exame do pezinho" -, de que trata a Lei n°
11.619, de 4 de outubro de 1994, e para diagnóstico da deficiência de
alfa 1 - antitripsina, conforme a Lei n° 12.504 de 30 de maio de 1997.

Art. 20 - O Poder Executivo divulgará informações sobre a
importância, a forma e os locais de realizações do exame de que trata
esta lei.

Art. 30 - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de cento e
oitenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 40 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta
de dotação orçamentária própria.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de março de 2001.
Doutor Viana
Justificação: Este projeto tem por finalidade a eficiência e a agilidade

junto aos órgãos de saúde, tornando mais rápido o atendimento de
emergência e atendendo diretamente o setor de transfusões de
sangue.

Quando for colhido o sangue do recém-nascido para diagnóstico da
deficiência de alfa 1 -antitripsina e da fenilcetonúria e do
hipotireodismo congênito, far-se-á exame para determinar o fator Rh e
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o grupo sanguíneo. Já é comprovado por inúmeras estatísticas que
grande parte dos cidadãos de menor idade desconhecem seu grupo
sangüíneo, o que colabora para ineficiência nos casos de emergência.

Assim sendo, o cidadão, desde os seus primeiros dias de vida,
portará documento mencionando o seu fator Rh e grupo sangüíneo,
facilitando, em caso de emergência, a transfusão de sangue. Estará
assim evitado o lapso de tempo que demanda tal exame, o qual pode
agravar o quadro clínico do paciente ou até mesmo causar-lhe a
morte.

Desta forma, é de grande valia a aprovação deste projeto de lei, pois
em questão de segundos a vida de um cidadão pode estar em risco,
se não receber transfusão urgente e segura.

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

PROJETO DE LEI N° 1.43512001
Declara de utilidade pública o Lar Maria Clara, com sede no

Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar Maria Clara, com

sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Maria José Haueisen
Justificação: O Lar Maria Clara, de natureza beneficente e sem fins

lucrativos, possui como finalidade precípua abrigar pessoas idosas
carentes que tenham no mínimo 60 anos de idade, oferecendo-lhes
assistências médica e odontológica e promovendo a reabilitação dos
podadores de deficiência física.

Além do mais, vale dizer que a entidade preenche os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, titulo que se lhe
pretende conceder por meio desta proposição, em reconhecimento
aos bons serviços prestados à comunidade.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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.

PROJETO DE LEI N°1.436/2001
Declara de utilidade pública a ASE - Assistência Social Emanuel,

com sede no Município de Poços de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a ASE - Associação

Social Emanuel, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2001.
Marco Régis
Justificação: A ASE - Associação Social Emanuel, fundada

em1 1/7196, com sede no Município de Poços de Caldas, é sociedade
civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, que tem como objetivo
precipuo a execução da beneficência beneficiando famílias, idosos e
crianças carentes e atuando com maior ênfase no fornecimento de
alimentação e orientação religiosa.

A referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo
que faz jus ao 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.

REQUERIMENTOS
N° 1.96912001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se

z	consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Cel. Art.
o Eduardo José Barbosa pelo transcurso de 83 anos da criação do 140

Grupo da Artilharia de Campanha - Grupo Femão Dias, de Pouso
Alegre. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 1.97012001, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja
formulado apelo ao Coordenador-Geral da CEDEC com vistas a que
preste as informações que menciona. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 1.97112001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas à realização de reforma na cadeia
pública do Município de Centralina.

N° 1.97212001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
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formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas à realização de reforma na cadeia
pública do Município de Tupaciguara.

N° 1.973/2001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Segurança Pública com vistas à realização de reforma na cadeia
pública do Município de Campina Verde. (- Distribuídos à Comissão
de Transporte.)

N° 1.97412001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Presidente da BHTrans, para providências cabíveis,
denúncia apresentada pelo Sr. Amaro de Souza Campos, segundo o
qual esse órgão negou-se a fornecer-lhe o passe-livre a que tem
direito.

N° 1.97512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte, para
providências cabíveis, denúncia de José Henrique da Silva, que alega
não ter conseguido reaver sua licença de camelô, devido ao fato de
ser ex-presidiário.

N° 1.97612001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Gera? da PMMG, para providências
cabíveis, denúncia contra o Soldado Amorim, do Município de
Planura, por apresentar conduta incompatível com o exercício de suas
funções.

N° 1.97712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Corregedor do Tribunal de Justiça, para providências
cabíveis, denúncia de irregularidade em exames judiciais de
paternidade.

N° 1.97812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Juizado da Infância e da Juventude, para
providências cabíveis, pedido de Lucicélia Ribeiro de Souza.

N° 1.97912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para providências
cabíveis, denúncia de Célio Marques Nascimento, que alega haver
sofrido constrangimento por parte de Policiais Militares.

N° 1.980/2001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Comandante-Geral da PMMG, para providências
cabíveis, denúncia de ameaças e violência sofridas por moradores do
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Bairro Flávio Marques Lisboa, nesta Capital. (- Distribuídos à
Comissão de Direitos Humanos.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos
Deputados Antônio Carlos Andrada (2) e da Comissão Especial das
Multas.

Comunicações
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das

Comissões de Meio Ambiente e do Trabalho e dos Deputados Djalma
Diniz (2), Dalmo Ribeiro Silva (2), Antônio Genaro, Cristiano Canêdo,
Miguel Martini e Márcio Kangussu (2).

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Altera a redação do art. 7 0 da Lei Complementar n° 26, de 14 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e a Assembléia Metropolitana e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de

1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70 - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os

Municípios de Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Bonfim, Brumadinho,
Caeté, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, Ibirité,
Igarapé, Itaguara, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus
Leme, Moeda, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das

a	Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de
'	Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Alvaro Antônio
Justificação: Os Municípios de Belo Vale, Bonfim, Crucilândia,

Itaguara e Moeda estão interligados à Capital por via asfaltada, e
expressiva parcela de suas economias encontram-se fortemente
conectadas à economia da RMBH, inclusive no tocante à ocupação da
mão-de-obra.

Os deslocamentos intrametropolitanos representam elevado
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percentual dos deslocamentos de suas populações.

Dessa forma, os municípios já estão, de fato, integrados à RMBH.
Esta proposição visa tão-somente legalizar a situação.

Há, ainda, a necessidade de resgatar o planejamento metropolitano
integrado, e dentro desse escopo os municípios ora incorporados e
que compõem a "mancha" metropolitana não devem ficar isolados-

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ivair Nogueira.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários,

nos termos do § 1 0 do art. 22 do Regimento Interno, para receber o Sr.
Frank J. Devlyn, Presidente do Rotary Clube Internacional.

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

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
ja Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

Presidência passa à 21 Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 5112001. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Dimas
Rodrigues; suplente - Deputado José Braga; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Antônio Carlos Andrada; suplente - Deputado Amilcar
Martins; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani; suplente -
Deputado Paulo Piau; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto;
suplente - Deputado Cristiano Canêdo; pelo PDT: efetivo - Deputado
Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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



397
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões do
Trabalho - aprovação, na 52 1 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n°
1.21712000, do Deputado Pastor George, e dos Requerimentos n°5
1.84312000, da Deputada Maria Olívia, 1-84612000, do Deputado
Dimas Rodrigues, 1-84712000 e 1.91812001, do Deputado Sebastião
Costa; e de Meio Ambiente - aprovação, na 51 a Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 1.83612000, do Deputado João Batista de Oliveira
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Antônio Genaro, informando
sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão de Educação;
Dalmo Ribeiro Silva (2), informando sua renúncia às vagas de
membro efetivo da Comissão de Administração Pública e de membro
suplente da Comissão de Educação (Ciente. Publique-se. Cópia à
Área de Apoio às Comissões.); Djalma Diniz (2), indicando o
Deputado Antônio Genaro para membro efetivo da Comissão de
Administração Pública e membro suplente da Comissão de Educação
e o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para membro efetivo da Comissão
de Educação; Miguel Martini, indicando o Deputado Mauro Lobo para
membro efetivo da Comissão Especial do BNDES, na vaga do
Deputado Mauri Torres; Cristiano Canêdo, indicando o Deputado
Dilzon Meio para membro efetivo das Comissões Especiais para
Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n

o
s 5, 25

e 29199 e da CPI das Licitações e membro suplente da Comissão
Especial paraEmitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 3912000, nas vagas do Deputado Olinto Godinho; e
Márcio Kangussu (2), indicando os Deputados Marco Régis, Márcio
Kangussu e Fábio Avelar para membros efetivos das Comissões
Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n

os 7, 15 e 16199, respectivamente, e os Deputados
Fábio Avelar e Luiz Menezes para membros suplentes das Comissões
Especiais para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à

Constituição n
os 21199 e 4512000, respectivamente, e o Deputado

Fábio Avelar para membro suplente da Comissão Especial das Taxas
e da CPI da Saúde, nas vagas do Deputado Wanderley Ávila (Ciente.
Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos

Andrada, em que solicita seja convocado o Presidente da CEMIG, Dr.
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Djalma Carvalho Morais, para, em Plenário, prestar os
esclarecimentos que se fazem necessários a respeito do processo de
licitação promovido pela CEMIG para contratação de serviços
advocatícios visando à recuperação de créditos tributários no valor de
R$500.000.000,00. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita
seja enviado ofício ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo, na Rua Albita, 150,
solicitando o encaminhamento a esta Casa, para exame, da seguinte
documentação, relacionada com a matéria em foco, a fim de que se
possam tomar as providências cabíveis no caso: cópias de inteiro teor
dos atos constitutivos iniciais da sociedade que deu origem ao
escritório referido, bem como de todas as alterações contratuais
posteriores havidas na mesma sociedade, até esta data, com
indicação de seus respectivos registros nos livros próprios da
entidade; cópia da correspondência dirigida ao Presidente da CEMIG
pela Seccionai da OAB-MG, contendo sugestões para que fossem
alteradas algumas das cláusulas do edital da referida licitação, por
violarem proibições constantes do Estatuto da Advocacia e do Código
de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Especial das Multas, em que solicita
seja encaminhado oficio ao Diretor do 6 0 Distrito do DNER, pedindo
que envie a esta Comissão a razão social, o endereço e a alteração
das empresas responsáveis pela fiscalização dos radares móveis nas
rodovias federais que cruzam o Estado de Minas Gerais, a razão
social e o endereço das empresas fabricantes dos radares utilizados,
a qual velocidade são programados os radares mencionados. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 1.63112000, da Deputada Elaine Matozinhos,
solicitando à Secretaria da Fazenda informações sobre o repasse ao
Tribunal de Justiça dos valores recolhidos ao Tesouro do Estado na
qualidade de taxa de fiscalização. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que
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apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação do
requerimento, o Deputado Amilcar Martins.

O Deputado Amilcar Martins* Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
momento, de grande dificuldade na vida pública de nosso Estado e de
uma crise aberta, cujos desdobramentos finais desconhecemos,
venho à tribuna com grande tristeza e, por que não dizer, muita
vergonha, devido aos acontecimentos da vida político-administrativa
do Estado. Neste momento de tensão, mais uma vez subo à tribuna
para, em nome de meu partido, o PSDB, discutir o requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, a ausência de
Deputados no Plenário leva-me a solicitar o encerramento da reunião.

O Deputado José Braga - Sr. Presidente, solicito recomposição de
'1quorum".

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que,

somados aos 7 que se encontram em reuniões de comissões,
perfazem o total de 27 presentes. Há número regimental para a
continuação dos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, acabamos de

encerrar uma solenidade; vários Deputados estão na cantina, e outros
estão acompanhando os convidados até a saída. Peço a V. Exa. que
determine uma nova recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, número

insuficiente para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
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Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20
horas, as de amanhã, dia 15, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária de
amanhã, ás 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 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 141312001
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
• Ivo José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Cristiano Canédo
- Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson
Rezende - Fábio Avelar - Gil Pereira - Giycon Terra Pinto - João
Batista de Oliveira - João Paulo - José Henrique - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Miguel Martini - Rogério Correia.

Falta de "Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

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

1.08712000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em

análise pretende seja dada a denominação de Escola Estadual Cecília
Maria de Jesus à Escola Estadual do Bairro dos Algodões, com sede
no Município de Janaúba.

Publicado em 1516/2000, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao que dispõe o art. 103, 1, 'b", do
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Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissão

passa agora à análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em exame dá a denominação de Escola Estadual
Cecilia Maria de Jesus à Escola Estadual do Bairro dos Algodões,
sediada no Município de Janaúba.

A iniciativa atende ao disposto no art. 61, XIV, da Constituição
Estadual, que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a
sanção do Governador, sobre bens de domínio público.

Além disso, a proposição está em consonância com o disposto na
Lei n° 13.408, de 21112199, que estabelece normas para a
denominação de estabelecimento, instituição e próprio público.

Segundo a Secretaria da Educação, a Escola Estadual do Bairro dos
Algodões não foi municipalizada e não há objeção por parte da
administração pública â medida prevista no projeto.

Não existe, pois, impedimento à tramitação do projeto, que se
encontra de acordo com a legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1-08712000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

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

1.130/2000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n° 1.13012000

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da
'	Pastoral da Criança - AAPAC -, com sede no Município de Montes

Claros-
Após haver sido publicada, foi a proposição encaminhada 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 Associação de Amigos da Pastoral da Criança de Montes

tem como finalidade promover o bem-estar da criança
adolescente, objetivando o seu desenvolvimento integral,
lideres comunitários e implementar projetos alternativos para
de emprego e renda.

Por prestar importantes serviços à
outorgado o título.

Meritória é a proposta em anális
Emenda n° 1 para fazer constar o
estatuto.

Em face do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.130/2000, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos

da Pastoral da Criança - AAPAC - Diocese de Montes Claros, com
sede no Município de Montes Claros.".

Sala das Comissões ! 14 de março de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.224/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Antônio Júlio, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Moema - com sede nesse município.

Examinada, preliminarmente, a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o projeto a esta
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o que
preceitua o art. 103, 1, 'a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Moema, assim como todas as demais, presta

inestimável valor aos indivíduos portadores de deficiência.
vem cumprindo o seu objetivo primordial, que é promover o
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e a inserção na sociedade dos indivíduos excepcionais. Além
disso, compromete-se com todas as iniciativas que propugnam pelo
respeito humano.

Pela importância do trabalho da instituição, justo e meritório se faz o
titulo que se lhe pretende outorgar.

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

1 .224/2000, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2000.
Luiz Menezes, relatar.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.238/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O projeta de lei em análise, do Deputado Luiz Menezes, tem por
objetivo declarar 2002 o Ano de Carlos Drummond de Andrade, em
homenagem ao centenário do seu nascimento.

A matéria foi examinada, preliminarmente, 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. 102, VI, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Tem a proposição de lei sob exame o objetivo de homenagear o

maior poeta brasileiro de todos os tempos, Carlos Drummond de
Andrade. Nascido na cidade de Itabira, Minas Gerais, no dia
3111011902, mudou-se para Belo Horizonte em 1916, tendo sido aluno
interno do tradicional Colégio Arnaldo.

Foi cronista de diversos jornais importantes, como o "Correio da
Manhã", o "Estado de Minas", o "Jornal do Brasil", o que resultou na
publicação de livros condensadores de sua prosa esmerada, tais
como "Confissão de Minas", "Contos de Aprendiz", "O Avesso das
Coisas" e tantos outros. Traduziu várias obras de autores franceses e
escreveu histórias infantis. Faleceu em 1718187, deixando um dos
maiores legados literários da língua portuguesa; foi traduzido para
diversos idiomas.
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Como ninguém, transmitiu e levou aos quatro cantos do mundo,

por meio dos seus versos, a universalidade da alma do itabirano, do
mineiro e do brasileiro.

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

1.23812000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Saia das Comissões, 14 de março de 2001.
Paulo Piau, Presidente - José Henrique, relator - Antônio Carlos

Andrada - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

•	 1.23912000
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em tela é do Deputado Sebastião Navarro Vieira e

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do Rio Abaixo, com sede
nesse município.

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar
preliminarmente o projeto, oportunidade em que o considerou jurídico,
constitucional e legal.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, compete a este
órgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de São Gonçalo do Rio Abaixo, assim como todas as

demais, presta auxilio de inestimável valor aos indivíduos portadores
de deficiência. Além de manter unidades especializadas na educação
de excepcionais, compreendendo sua habilitação, reabilitação e
inserção na sociedade, a entidade orienta e esclarece a comunidade e
os pais sobre a conduta que se deve adotar para com eles.

O meritório trabalho empreendido nos leva a desejar conceder-lhe o
título declaratôrio de utilidade pública.

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

1.23912000 na forma proposta.
Sala das Comissões, de de 2001.
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Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.241/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
- Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei em exame
objetiva declarar de utilidade pública o Lar Cristo Rei de Belo
Horizonte, com sede nesse municEpio.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, oportunidade em que apresentou a
Emenda n° i.

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 tem por objetivo essencial prestar

assistência a famílias e pessoas carentes, oferecendo-lhes serviços
médicos e apoio espiritual.

Além disso, compromete-se em manter estabelecimentos destinados
a abrigar pessoas idosas acima de 60 anos-

Pela importância do trabalho da instituição, justo e meritório se faz o
titulo que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.24112000 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.245/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Alvaro Antônio, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para
Prevenção do Abuso de Drogas de Lavras, com sede nesse
município.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal, ocasião em que lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, de acordo com o
art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação, fundada em 10111197, é entidade civil sem

fins lucrativos, de caráter assistencial e educativo, que tem por
finalidade mobilizar a comunidade local para a prevenção do uso de
drogas e, se necessário, prestar atendimento ambulatorial aos
dependentes químicos e orientação a suas famílias. Seu
reconhecimento como entidade de utilidade pública fortalecerá a
iniciativa que vem sendo desenvolvida.

Visando a corrigir a omissão verificada na oportunidade em que foi
apresentada a Emenda n° 1, oferecemos a Subemenda n° 1 a essa
emenda.

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

1.24512000, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

SUBEMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira

Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas de Lavras -
ABRAÇO -, com sede no Município de Lavras.".

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.247/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe
tem por escopo seja declarado de utilidade pública o Conselho Central
de Arcos da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede
no Município de Arcos.

Ao proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal.

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciar a matéria
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conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Os objetivos da entidade mencionada no relatório, enunciados no

art. 20 do seu estatuto, denotam que ela é uma entidade de
fundamental importância para a integração e defesa dos interesses
dos moradores do Município de Arcos. De fato, conforme está ali
consignado, ela promove atividades de cunho social, fornecendo às
famílias necessitadas alimentos, roupas, medicamentos e auxilio-
moradia, além de prestar-lhes assistência espiritual.

Esclarecemos, entretanto, que apresentamos emenda ao projeto,
para adequar o seu art. ? à denominação constante no art. 1 0 do
estatuto da instituição.

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

1.24712000 com a Emenda n o 1, que apresentamos.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 10 do projeto a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Arcos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Arcos.".

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.248/2000o	Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n°
1.24812000 objetiva declarar de utilidade pública o Asilo da Sociedade

;	de São Vicente de Paulo de Alvinôpolis, com sede nesse município.
Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora o projeto a esta

..	Comissão para deliberação conclusiva em turno único, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Asilo da Sociedade de São Vicente de Paulo de Alvinópolis tem

por objetivo prestar assistência aos idosos carentes da comunidade.
Baseada nos princípios cristãos do amor ao próximo, a entidade

trabalha incessantemente para atender a tais pessoas, buscando
confortá-las espiritualmente e amenizar suas dificuldades materiais.
Portanto, pela importância do trabalho desenvolvido, entendemos ser
meritório declará-lo de utilidade pública.

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

1.24812000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.251/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Amigos de Rancho Verde, com sede no Município de
Visconde do Rio Branco.

Tendo realizado o exame preliminar do projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal e
apresentou-lhe a Emenda n°1.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre agora a
este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame tem levado grandes benefícios materiais e

sociais aos moradores do Município de Visconde do Rio Branco.
Atende às necessidades da coletividade ao reunir recursos materiais,
humanos e financeiros, colocando-os à sua disposição.

Além do mais, a entidade presta assistência à família carente,
fornecendo agasalhos e medicamentos; promove eventos recreativos;
representa a comunidade junto a órgãos públicos e privados, na
defesa dos seus interesses.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1.25112000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.252/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, da Deputada Elaine Matozinhos,
pretende declarar de utilidade pública a Creche Escola Infantil São
Cosme e São Damião, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o ad.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada Creche é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem

por finalidade assistir às crianças de 3 a 6 anos e 11 meses de idade,
residentes na região do Bairro Goiânia, priorizando aquelas cujas
mães trabalhem fora do lar e aquelas cuja família seja de baixa renda.

No cumprimento dessa tarefa, além de ministrar a tais crianças
lições de asseio pessoal e nutrição, proporciona-lhes assistência
médica, dentária, afetiva e social sempre com vistas a apoiar o seu
desenvolvimento.

Em virtude de tais iniciativas, é justo que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei n° 1.25212000, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.259/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela visa a
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declarar de utilidade pública o Grupo da Terceira Idade, da
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo - SELT-, com sede
no Município de Lavras.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade denominada Grupo da Terceira Idade foi instituída com a

finalidade de prestar serviços às pessoas idosas do Município de
Lavras e tem como objetivo essencial promover a melhoria da
qualidade de vida dessas pessoas, incentivando o seu aprimoramento
físico, mental e socio-cultural.

O meritório trabalho que a entidade empreende faz com seja
merecedora do título declaratório de utilidade pública que
pretendemos conceder-lhe.

Conclusão
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n° 1.25912000 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.352/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.35212001 é de autoria do Deputado Sebastião
Costa e visa a declarar de utilidade pública o Conselho Particular de
Alvinópolis da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Alvinópolis.

Publicada a proposição em 22/2/2001 no diário oficial do Estado, foi
remetida a esta Comissão, que deverá proceder ao exame preliminar
dos aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade da
matéria, conforme estabelece o art. 102, III, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Compulsando a documentação anexada ao processo, verifica-se
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que o Conselho Particular inscrito no art. 1 0 do projeto sob comento
é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, que demonstra
possuir personalidade jurídica e estar em funcionamento há mais de
dois anos, com diretoria composta por pessoas idôneas e não
remuneradas.

Por atender à legislação vigente, não encontramos óbice legal ou
constitucional a tramitação da matéria neste parlamento.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.35212001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio, relator - Agostinho

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

1.36612001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.36612001, de autoria do Deputado Ivair

Nogueira, tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Laranjeiras e Município - ACBLM -' com sede
no Município de Betim.

Publicada em 231212001, foi a proposição encaminhada a este órgão
colegiado para exame preliminar de seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, conforme preceitua o art. 102, III, "a", do
Diploma Regimental.

Fundamentação
A matéria consubstanciada no projeto de lei sob comento está

disciplinada pela Lei n° 12.972, de 2717198, que determina que as
entidades pleiteantes do título declaratório de utilidade pública
deverão apresentar prova de personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos e ter em sua diretoria pessoas
idôneas e não remuneradas.

Por atender aos requisitos dispostos em nosso ordenamento
jurídico, não há óbice legal nem constitucional à tramitação do projeto
nesta Casa.

Conclusão
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Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.36612001,
na forma proposta.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15199

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em tela, da Deputada Maria José Haueisen Freire, proíbe
o pagamento de pensões e aposentadorias aos agentes públicos que
menciona.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça
e de Administração Pública. A primeira concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto com as Emendas n o

s 1 e 2,
que apresentou. A segunda opinou por sua aprovação com as
Emendas apresentadas pela comissão que a precedeu.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em epígrafe visa proibir o pagamento de pensões ou

aposentadorias a Governadores, Vice-Governadores e seus
dependentes, exceto nos casos de acidentes ocorridos no exercício
do mandato e que resultem em morte ou invalidez permanente do
titular do cargo. Nesse caso, o valor da pensão corresponderá ao
subsidio pago ao titular do cargo.

Propõe ainda a revogação das leis que dispõem sobre a concessão
do beneficio, com a ressalva de que os atuais beneficiários terão o
seu direito assegurado desde que comprovem, no prazo de 90 dias,
não possuir nenhuma outra fonte de renda.

O projeto foi aperfeiçoado tecnicamente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que propôs suprimir o parágrafo único do art.
31 , que contraria o princípio do direito adquirido, e deu nova redação
ao art. 1°, com vistas à melhor redação legislativa.

Entendemos que a proposição em tela visa aprimorar os princípios
da legalidade, impessoalidade e moralidade na administração pública,
especificamente os relativos aos detentores de mandatos eletivos
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estaduais (Governadores e Vice-Governadores) que se aposentam
com apenas quatro anos de trabalho. Tal prática agride a realidade da
maioria da população que trabalha longos anos para se aposentar.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, com a aprovação do
projeto, haverá repercussão positiva nas contas públicas.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 15199 no

V turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Mauro Logo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria - Ivair Nogueira - Rogério Correia.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.15212000

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n°
1 .15212000 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao Município de Bela Vista de Minas.

Após exame preliminar da matéria, proferido pela Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice legal e constitucional
à sua tramitação, ocasião em que apresentou as Emendas n°s 1 e 2,
cabe agora a esta Comissão 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 necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa transferir o domínio de
bem imóvel público ao Município de Bela Vista de Minas, autorização
essa determinada por preceitos de natureza constitucional e
administrativa, especialmente pela Lei Federal n° 4.320, de 1713164,
que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e
municípios e do Distrito Federal. Tal diploma estabelece em seu art.
105, § 21, a prévia autorização do parlamento para alienação de bens
que componham o ativo permanente do orçamento do Estado.

Com relação aos aspectos financeiros e orçamentários, devemos
ponderar que a proposta contida no projeto de lei não ocasiona
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aumento de despesa, nem incremento da receita nas contas
públicas, não causando, portanto, impacto no orçamento do Estado.
Embora o negócio jurídico proposto na iniciativa represente uma
redução do ativo permanente do balanço patrimonial do Estado,
salientamos que as alienações em forma de doação não necessitam
de previsão orçamentária.

Assim, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário à aprovação do projeto de lei em causa.

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

1.152/2000 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia -Ivair Nogueira - Diizon Meio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 664199

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 664199, do Deputado Paulo Piau, que declara de

utilidade pública a Casa Assistencial Dr. Bezerra de Menezes, com
sede no Município de Sacramento, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 664199
Declara de utilidade pública a Casa Assistencial Dr. Bezerra de

Menezes, com sede no Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Assistencial Dr.

Bezerra de Menezes, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 O - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 92412000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 92412000, do Deputado Sargento Rodrigues, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais com sede no Município de Ferros, foi aprovado em turno
único, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á 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° 92412000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Ferros, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Ferros, 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, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°946/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 94612000, do Deputado Márcio Cunha, que
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE, com sede no Município de Matutina, 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° 94612000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Matutina, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
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Amigos dos Excepcionais - APAE - de Matutina, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.048/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1-04812000, do Deputado 1-lely Tarqüinio, que

declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Galena,
com sede no Município de Presidente Olegário, 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° 1.04812000
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres de Galena,

com sede no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação das

Mulheres de Galena, com sede no Município de Presidente Olegário.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.061/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.06112000, do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Miradouro, 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
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do § 1 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°1.061/2000

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Miradouro, com sede nesse município.

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

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Miradouro, 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, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OUvia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.068/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.06812000, do Deputado Agostinho Silveira, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Contagem -, 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 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° 1.06812000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Contagem, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Contagem, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.083/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.08312000, do Deputado Ivair Nogueira, que
declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica
Trabalho, Fraternidade e Justiça n o 227, com sede no Município de
Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 1.08312000
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja Simbólica

Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227, com sede no Município de
Betim.

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

Loja Simbólica Trabalho, Fraternidade e Justiça n° 227, 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 Comissões, 13 de dezemabro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.09612000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.09612000, do Deputado Anderson Adauto, que

declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do
Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Patrocínio, 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° 1.09612000
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Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário

do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

Comunitário do Bairro São Cristóvão, com sede no Município de
Patrocínio.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.113/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.11312000, do Deputado Djalma Diniz, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro
Sevilha B, com sede no Município de Ribeirão das Neves, 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 á proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.113/2000
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro

Sevilha B, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente do Bairro Sevilha B, com sede no Município de Ribeirão
das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria OUvia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
j	 1.11812000

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.118/2000, da Deputada Elaine Matozinhos, que
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declara de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro, com sede no
Município de Nova Lima, 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°1.118/2000
Declara de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro, com sede no

Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar Bom Retiro,

com sede no Município 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 Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.121/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.12112000, do Deputado Durval Angelo, que

declara de utilidade pública a Obra Kolping de Minas Gerais, 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°1.121/2000
Declara de utilidade pública a entidade Obra Kolping de Minas

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Kolping

de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
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 Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinta, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.122/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.12212000, do Deputado Alencar da Silveira

Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente de
Amurt - Amurtel, 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° 1.12212000
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Amurt-

Amurtel, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente de Amurt-Amurtel, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.149/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.14912000, do Deputado Paulo Pettersen, que

declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.149/2000
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município de Santa
Margarida.

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

Desenvolvimento Comunitário de Bom Jardim, com sede no Município
de Santa Margarida.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.168/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.16812000, do Deputado Eduardo Brandão, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária da União dos
Moradores do Bairro Kátia, com sede no Município de Ribeirão das
Neves, 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°1.168/2000
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da União dos

Moradores do Bairro Kátia, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0- Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

da União dos Moradores do Bairro Kátia, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olívia.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.177/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.17712000, do Deputado Dilzon Meio, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Alvorada, com sede no Município de Pains, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°1.177/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Alvorada - AMBA -, com sede no Município de Pains.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Alvorada - AMBA -, com sede no Município de
Pains.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.178/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.17812000, do Deputado Ambrósio Pinto, que

declara de utilidade pública o Asilo São Camilo, com sede no
Município de Virgínia, foi aprovado em turno único, com a Emenda n°
1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 1.17812000
Declara de utilidade pública o Asilo São Camilo, com sede no
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Município de Virgínia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Camilo, com

sede no Município de Virgínia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria OUvia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.190/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.19012000, do Deputado Rêmolo Aloíse, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Campo do Meio, 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 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°1.190/2000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Campo do Meio, com sede nesse
município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Campo do Meio, 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, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.201/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.20112000, do Deputado Adelino de Carvalho,

que declara de utilidade pública o Lar Santo Agostinho Abrigo Amor-
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Fraternidade, com sede no Município de Araxá, foi aprovado em
turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 1.20112000
Declara de utilidade pública a entidade Lar Santo Agostinho Abrigo

Amor-Fraternidade - Lar Abrigo Amor-Fraternidade, com sede no
Município de Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Santo

Agostinho Abrigo Amor-Fraternidade - Lar Abrigo Amor-Fraternidade,
corri sede no Município de Araxá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olívia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.206/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.20612000, do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Conexão Vida -
ASCOVI -, com sede no Município de Arcos, 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° 1.20612000
Declara de utilidade pública a Associação Conexão Vida - ASCOVI -,

com sede no Município de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Conexão

Vida - ASCOVI -, com sede no Município de Arcos.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.77112000
Mesa da Assembléia

Relatório
Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Amilcar

Martins solicita ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado pedido de informações ao Secretário de Estado da Casa
Civil acerca de matéria publicitária do Governo, veiculada desde final
de novembro último, em várias emissoras de televisão, até em rede
nacional, versando sobre investimentos no Estado, geração de
emprego e outros temas afins.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão
colegiado a fim de receber parecer.

Fundamentação
O autor do requerimento formula seu pedido em razão da

estranheza causada pelo anúncio do Governo do Estado sobre as
suas realizações nas áreas de atração de investimentos e geração de
emprego e renda, exatamente num momento em que ele mesmo
alega não dispor de recursos para saldar o 130 salário dos servidores.

Assim, pode-se entender o porquê do pedido de informações, assim
consignado: a) quais os critérios utilizados para escolha dos canais de
televisão que veiculam a matéria; b) se há previsão para veiculação
em mídia impressa; c) quais os motivos para a realização de matéria
publicitária de tal caráter e o porquê da sua exibição em rede nacional;
d) qual o custo da realização da peça publicitária; d) qual o custo para
veiculação, e) qual órgão do Estado pagou as despesas de realização
e exibição.

O fundamento para a apresentação do requerimento, encontramo-lo,
além de noutros, nos seguintes dispositivos da Constituição mineira:
1) no inciso XXXI do art. 62, segundo o qual é competência privativa
da Assembléia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo; 2) no § 2 0 do art. 54, que assegura à Mesa da Assembléia
o poder de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de
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informação, 3) o art. 73, § 1 0, II, que subordinam os atos das
unidades administrativos dos Poderes do Estado ao controle externo,
a cargo da Assembléia Legislativa.

Não há como negar que, num regime de Estado democrático, no
qual vivemos, é bastante salutar que o governante preste à sociedade
todas as informações de seus atos, a bem da transparência da
administração pública. Na verdade, esse procedimento não só é
desejável, como também é dever do agente público adotá-lo,
conforme se vê disposto no § 2 0 do art. 73 da Carta Estadual.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.77112000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.782/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos Humanos solicita à Presidência desta Casa
seja encaminhada à Vigilância Sanitária a denúncia de Geraldo
Figueiredo Monteiro Filho contra a Clínica Contorno Corporal Ltda.

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 a documentação anexada ao requerimento em estudo,

constatamos que não cabe ao Poder Legislativo empreender ação
para elucidar ou fiscalizar os atos irregulares cometidos na Clínica
Contorno Corporal Ltda. pelo médico Sérgio Guimarães Lisboa.
Passamos agora a explanar esse nosso entendimento.

A Secretaria Municipal de Atividades Urbanas, por meio de seu
Departamento de Licenciamento de Atividades Urbanas, informou,
através de correspondência, em 51912000, que, para a Clinica
Contorno Corporal Ltda., consta apenas o alvará de localização para
atividades de consultórios médico e odontológico.

Pelo visto, a clínica funcionou desde a sua instituição, em maio de
1993, irregularmente, pois ali eram feitas cirurgias especializadas,
atividade ignorada pela Prefeitura de Belo Horizonte.
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Assim sendo, os agentes da Vigilância Sanitária não teriam como

fiscalizar o estabelecimento, visto que este não existia como clínica
especializada, portanto não constava em seu registro sanitário.

Conforme a documentação que ilustra o processo, já foram movidas
ações contra o cirurgião Sérgio Guimarães Lisboa e a Clínica
Contorno Corporal Ltda., que tramitam na 27a Vara Cível, Processo n°
024.00.058.731 - 1, e na 19 1 Vara Cível, Processo n° 024.95.019.844-
0, além de ter sido feita denúncia contra os dois no Conselho Regional
de Medicina e no Procon Municipal.

Acreditamos, portanto, que o processo já se encontra bem
amparado judicialmente e as providências legais cabíveis ao fato já
foram tomadas, tendo sido a clínica interditada.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.78212000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.81412000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em
análise requer ao Presidente da Assembléia Legislativa que
encaminhe oficio ao Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, solicitando-lhe
informações sobre a existência de débito do Município de Oliveira
Fortes junto a essa autarquia e, em caso positivo, qual o período a
que se refere o débito.

Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento interno.

Fundamentação
O requerimento em exame submete-se ao disposto no § 3 1 do art.

54 da Constituição do Estado, que assim determina:
"Art.	 54	 -

§ 31 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de
informação a dirigente da administração indireta, ao Comandante-
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Geral da Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação
de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".

Conforme consta na justificação do projeto, o autor vem tentando
obter informações sobre possíveis débitos do Município de Oliveira
Fortes junto ao IPSEMG através de ofícios datados, respectivamente,
de 1918199 e 1719199, e até o momento não recebeu resposta da
instituição.

Visando a defender os interesses do referido município, julgamos o
pedido de informação postulado de suma importância para subsidiar
possíveis providências a serem tomadas sobre a questão.

Por tais considerações, entendemos oportuno o envio da solicitação
em tela oficialmente através da Mesa da Assembléia, amparados,
como dissemos anteriormente, pela Constituição mineira.

Conclusão
Somos, pois, pela aprovação do Requerimento n 0 1.81412000 com

sua redação original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Álvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.81512000

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Alberto Bejani requer ao Presidente da Assembléia
Legislativa seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da Saúde
para que esclareça a esta Casa as seguintes questões, referentes à
propaganda que vem sendo veiculada na imprensa pelo Governo de
Minas sobre o Programa Saúde da Família: como foram calculadas ou
estimadas "4 milhões de pessoas atendidas"; quantas são, onde
atuam, a data de início do atendimento, a composição, o salário de
cada profissional, a forma de contratação das equipes que atuam no
programa; toda e qualquer informação que julgar necessária para
esclarecer a matéria, elucidar as dúvidas e tornar crivei o texto e
demonstrar todas as afirmações nele contidas.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em estudo refere-se ao Programa Saúde da Família.
Trata-se de uma estratégia que prioriza as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família, do
recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e
contínua.

O seu objetivo é a reorganização da prática assistencial em novas
bases e critérios, em substituição ao modelo tradicional de
assistência. A atenção está concentrada na família, entendida e
percebida a partir do seu ambiente físico e social, o que vem
possibilitando às equipes de saúde uma compreensão ampliada do
processo saúde-doença e da necessidade de intervenções que vão
além das práticas curativas.

A estratégia está estruturada a partir da unidade de saúde, com
equipe multiprofissional, que assume a responsabilidade por uma
determinada população a ela vinculada, desenvolvendo ações de
promoção da saúde e de prevenção, tratamento e reabilitação de
agravos.

A meta é contribuir para a reorganização dos serviços de saúde,
para a integração das ações entre os diversos profissionais, para a
ligação efetiva entre a comunidade e as unidades de saúde.

Em Minas Gerais, as primeiras experiências de implantação do
Programa Saúde da Família ocorreram em 1994, após a assinatura de
protocolo de intenções entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de
Estado da Saúde. Inicialmente, 12 municípios foram contemplados
com recursos financeiros do referido Ministério para a montagem de
uma infra-estrutura mínima necessária à implantação do programa.

Minas foi o primeiro Estado da Federação que instituiu legalmente
(Lei n° 12.428, de 12112197) um incentivo financeiro aos municípios
que assumissem o compromisso de desenvolver e manter em
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à
saúde das famílias, mediante comprovação junto à Secretaria de
Estado da Saúde. Essa medida ampliou significativamente a adesão
dos municípios à estratégia.

Diante de tais considerações, entendemos que as questões argüidas
no requerimento são oportunas, pois objetivam elucidar as dúvidas
deste parlamento quanto à matéria, principalmente no que diz respeito
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às dimensões quantitativas do atendimento aos cidadãos.
No entanto, objetivando aprimorar o texto e suprimir repetições e

ambigüidades, optamos por apresentar substitutivo â matéria.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
181512000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado da Saúde
pedido por escrito das seguintes informações sobre o Programa
Saúde da Família: como foram calculadas ou estimadas "4 milhões de
pessoas atendidas", conforme texto de propaganda institucional;
quantos são os profissionais que atuam no programa, os locais de
atuação, o salário percebido por eles e a forma de sua contratação;
qualquer informação necessária para esclarecer a matéria.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.81612000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Comissão de Saúde, a proposição em tela pleiteia
ao Presidente da Casa o encaminhamento ao Coordenador de Saúde
Bucal da Secretaria de Estado da Saúde de pedido por escrito de
informação a respeito da possibilidade de inclusão de dois dentistas
para desenvolvimento dos trabalhos no Núcleo Odontológico,
localizado na Rua Cristal, 78, Bairro Santa Tereza, nesta Capital.

Nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o
requerimento foi publicado no diário oficial e, a seguir, encaminhado a
este órgão colegiado, a fim de receber parecer.

Fundamentação
De pronto, cabe observar que o aludido dispositivo regimental ao

qual se deve o encaminhamento da proposição a este colegiado
confere-lhe a atribuição de emitir parecer sobre requerimento de
informações a autoridades estaduais - note-se bem- "somente o
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admitindo quanto a fato relacionado com matéria legislativa em
trâmite ou quanto a fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembléia Legislativa".

Ora, no caso, o que está implícito na proposição, cumpre dizer, é
uma solicitação velada, indireta de alocação de profissionais da área
odontológica pertencentes ao quadro de servidores do Estado nas
dependências da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Belo Horizonte.

Dessa forma, o requerimento não configura controle externo, a ser
exercido pela Assembléia Legislativa, sobre atos do Poder Executivo;
tampouco diz respeito a matéria em trâmite nesta Casa. Trata-se, em
verdade, de pedido de providência, e como é de uma Comissão, o seu
encaminhamento deveria ter sido feito diretamente ao Plenário,
instância em que se delibera sobre o assunto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n°

1.81612000.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.828/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

O requerimento em tela é de autoria do Deputado Rogério Correia e
tem por fim solicitar á Presidência da Casa o encaminhamento de
ofício ao Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMIG -, pleiteando-lhe o envio de relatório das atividades
mineradoras efetuadas na serra de Catas-Altas, no município do
mesmo nome.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", de 1611212000
e a seguir encaminhada a este órgão a fim de receber parecer, de
conformidade com o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em análise contém matéria cuja iniciativa encontra

amparo no art. 54, § 3 0, da Carta Magna do Estado, segundo o qual "a
Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
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dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-
Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".

O mandamento constitucional deflui da prerrogativa deste Poder de
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, e um dos
instrumentos de que se vale para desimcumbir-se dessa competência
é o encaminhamento do pedido de informações, o chamado controle
direto exercido pela Assembléia Legislativa sem o auxilio do Tribunal
de Contas.

A atividade minerária, por sua natureza transformadora do solo e do
subsolo, é capaz de gerar graves desequilíbrios nas áreas exploradas,
de conseqüências nefastas para as comunidades bióticas: por isso,
deve ser submetida a estreita vigilância e fiscalização, para minimizar
seus efeitos.

Consideramos oportuna a solicitação em tela, por versar sobre
matéria atinente ao controle e à preservação do meio ambiente,
indispensável à vida humana e aos demais seres vivos.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.82812000 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley AvUa, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.55212001

Mesa da Assembléia
Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, a Deputada Elaine
Matozinhos pleiteia ao Presidente da Assembléia Legislativa seja
encaminhado pedido escrito de informações ao Secretário de Estado
da Fazenda acerca dos motivos de fato e de direito pelos quais o
Estado, em reunião do CONFAZ de 131912001, não votou
favoravelmente à isenção do ICMS na aquisição de novos veículos
pelos taxistas Requer ainda que o Estado de Minas reveja sua
posição no CONFAZ.

Nos termos do art. 79, VIII, c", do Regimento Interno, o
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requerimento foi publicado e a seguir encaminhado a este órgão
colegiado a fim de receber parecer.

Fundamentação
Os motoristas de táxi receberam isenção de ICMS para aquisição de

veículos, por meio do Convênio ICMS n° 83, de 1997, do CONFAZ,
cuja vigência foi prorrogada pelo Convênio ICMS n° 23198 até o dia
3014199. Na reunião de 131912000 o Estado de Minas foi o único a não
votar favoravelmente a essa isenção, fazendo com que os taxistas
passassem a recolher tal imposto como qualquer outra categoria.

Saliente-se que as decisões para isenção de ICMS no referido
Conselho devem ser tomadas por unanimidade, ou seja, para que se
aprove qualquer isenção desse tributo, é necessária a concordância
dos representantes de todos os Estados. Assim, a recusa de Minas de
votar favoravelmente contribuiu para a não-renovação do beneficio,
prejudicando os taxistas não só do Estado, mas de todo o Pais.

O representante dos taxistas mineiros tentou obter, sem sucesso, do
Secretário da Fazenda as informações referentes ao motivo que levou
o Estado a se posicionar contrariamente a uma categoria que se
beneficia da isenção como forma de minimizar os impactos que a
política econômica vem impondo â população. Assim, o envio do
pedido de informações por via dessa Assembléia Legislativa tornou-
se, para a autora da proposição, o único meio de se entender as
razões de tal decisão.

Apesar da Lei de Responsabilidade Fiscal impor medidas de
compensação por meio da elevação de aliquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição quando há
a renúncia de receita tributária, devendo ser essa a causa de o Estado
ter votado contrariamente ao beneficio, mesmo assim seremos
favoráveis à proposição, pois pode ter havido outra motivação, e este
parlamento tem o dever de se inteirar dos atos do Poder Executivo
que de certa forma tenham prejudicado uma categoria de seus
representados.

Com relação à segunda parte do requerimento, que se constitui em
um pedido de providências, somos forçados a retirá-la, pois não é
competência da Mesa da Assembléia apreciar tais matérias.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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1.85212001 com a Emenda n° 1 a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Suprima-se do corpo do requerimento o seguinte: "Requer, também,
que, em nova reunião do Conselho o Estado de Minas Gerais reveja e
altere a sua posição.".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Iva José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 131312001, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Maria OlIvia, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. José Antônio Gonçalves de Castro, ocorrido em 101312001, em
Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 219a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 151312001
Presidência dos Deputados Ivo José e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício n° 1612001, do Presidente
do Tribunal de Contas do Estado - Ofícios - 2 1 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 5212001 - Projetos de Lei n°s 1.437 e 1.43812001 -
Requerimentos n°s 1.981 a 2.00212001 - Comunicações:
Comunicação do Deputado Bilac Pinto - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento.

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

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pedro Pinduca - Rêmolo
Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14 horas, 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.
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i a Parte

l a Fase (Expediente)
Ata

- O Deputado Marco Régis, 2°-Secretário "ad hoc", procede à Leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, nas funções de 1°-

Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

N°16/2001, do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente da 3a Câmara
do Tribunal de Contas do Estado, comunicando que foi considerado
irregular o termo de contrato celebrado entre a PMMG e a Associação
dos Lojistas. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 76 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, encaminhando o relatório de atividades dessa Corte referente
a 2000.

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda,
encaminhando demonstrativos contábeis da administração direta e
indireta e dos fundos estaduais referentes a dezembro de 2000.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da
CEF-MG, comunicando a liberação de recursos financeiros destinados
à COPASA-MG. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. EIoy Alves Filho, Superintendente Regional do INCRA,
encaminhando cópia do primeiro termo aditivo ao convênio celebrado
entre esse Instituto e a Fundação Educacional Vale do Jequitinhonha.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ronaldo Gontijo, Secretário-Geral da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, encaminhando cópia de representação da Vereadora
Neila Batista, aprovada por essa Casa, em que se solicitam
informações sobre a destinação de recursos orçamentários para o
Programa Pampulha - PROPAM - no exercício de 2001. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. João Alberto Amaral, Vereador à Câmara Municipal de
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Conceição da Aparecida, encaminhando cópia de ofícios enviados
por ele e outros Vereadores às autoridades policiais desse município,
nos quais solicitam informações sobre a prisão de integrante da
Banda Raio X por porte de entorpecentes, em 241212001, e sobre a
suposta participação do Prefeito Municipal na liberação do detido. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Luiz Carlos da Fonseca, Coordenador Geral de Orçamento e
Finanças do Ministério do Esporte e Turismo, encaminhando cópia de
convênio firmado entre esse órgão e o Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria do Turismo. (- 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. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal de
Agricultura em Minas Gerais, encaminhando cópia do 1 0 e do 20
termos aditivos a convênio celebrado entre o Ministério da Agricultura
e do Abastecimento e o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Marcelo Resende de Souza, Superintendente Geral Fundiário
do Estado, encaminhando relação de processos relativos a terras
devolutas rurais e urbanas a serem legitimadas por essa
Superintendência. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. José Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do
Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando transferência de
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Djalmir da Costa Bessa, Chefe de Gabinete do Secretário de
Apoio Rural e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, informando a prorrogação da vigência do convênio
firmado entre a Pasta e a Associação Brasileira dos Criadores de
Girolando. (- A Comissão de Fiscalização Financeira)

Do Sr. Camilo Lelis da Cunha, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Contagem,
pedindo uma legislação para os trabalhadores do comércio,
especialmente o fim do trabalho aos domingos além do que já está
previsto. (- A Comissão de Turismo.)

Da Sra. Mônica Messenberg Guimarães, Secretária-Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a
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liberação de recursos financeiros destinados aos programas do
Fundo. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Eng. Luiz Dório Victor de Carvalho, Coordenador da Comissão
Temática de Transportes do CREA-MG, convidando a participar de
uma discussão sobre as rodovias federais no Estado. (- A Comissão
de Transporte.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N°52/2001

Acrescenta parágrafo ao art. 99 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Acrescente-se ao art. 99 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias o seguinte parágrafo único:
"Art. 99- ..............................

Parágrafo único - As praças especiais que estejam nesta condição
na data da promulgação desta emenda farão, em até trinta dias após
a conclusão do curso de formação, opção irretratável pela Policia
Militar ou pelo Corpo de Bombeiros Militar".

Art. 2 0 - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 2 de junho de 1999.

Sala das Reuniões, 15 de janeiro de 2001.
Sargento Rodrigues - Paulo Piau - Maria Olívia - Sebastião Navarro

Vieira - Marcelo Gonçalves - Eduardo Hermeto - Mauro Lobo - Dinis
Pinheiro - Elbe Brandão - Adelmo Carneiro Leão- José Henrique -
Miguel Martini - Sebastião Costa - Olinto Godinho - Pastor George -
João Batista de Oliveira - João Paulo - Ivo José - Elaine Matozinhos -
Chico Rafael - Alencar da Silveira Júnior - Bilac Pinto - Edson
Rezende - Agostinho Silveira - Amilcar Martins Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Ambrôsio Pinto - Alberto Bejani - Rogério Correia - Kemil
Kumaira - Wanderley Ávila.

O objetivo desta proposta é o de sanar uma lacuna que restou
quando da aprovação da Emenda n° 39 á Constituição do Estado.
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Com efeito, tratou-se de todas as situações, mas ficaram de fora
aqueles que, na data da promulgação do referido dispositivo, estavam
em processo de formação para ingresso no quadro de oficiais.

Muitos dos militares nessa situação foram ou estão sendo
prejudicados, uma vez que o Comando da PMMG não tem
reconhecido o direito á opção, o que faz com que os interessados
procurem resolver a questão por meio de ações judiciais contra o
Estado.

Considerando que diversos servidores estão vivendo problemas em
razão de um lapso cometido por esta Casa no curso do processo
legislativo, entendemos ser nosso dever reparar tal dano, aprovando
esta proposição-

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

PROJETO DE LEI N° 1.43712001
Toma obrigatória a utilização de detectores de metais nos veículos

destinados ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nos contratos de delegação de prestação de serviço de

transporte rodoviário coletivo intermunicipa!, será exigida a utilização
de equipamento de detecção de metais, de modo a impedir a entrada,
nos veículos, de pessoas que podem armas capazes de colocar em
risco a segurança dos passageiros.

§ 1 1 - O Estado promoverá, no prazo de noventa dias, a alteração
dos contratos em vigência na data de publicação desta lei, a fim de
adequá-los ao disposto nesta lei.

§ 20 - Findo o prazo estabelecido no § 1° será concedido aos
delegatários o prazo de noventa dias para se adaptarem às exigências
desta lei.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
delegatário do serviço de transporte intermunicipal de passageiros ao
pagamento de multa no valor de duas mil vezes o coeficiente tarifário-

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, de de 2001.
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Dilzon Meio
Justificação: A proposição em análise visa garantir a segurança dos

cidadãos que utilizam o transporte rodoviário intermunicipal e que vêm
sendo constantes vitimas da violência durante o percurso realizado
pelos veículos.

Tal fato seria certamente minimizado por meio da utilização de
detectores de metais que impedissem a entrada, nos ônibus
destinados ao transporte intermunicipal de passageiros, de pessoas
portadoras de armas.

A prestação dos serviços públicos deve sempre atender ao interesse
público, que vem constantemente sendo violado devido á insegurança
dos passageiros na utilização do transporte rodoviário intermunicipal.
Ademais, de acordo com a Lei n° 13.655, de 141712000, que
estabelece direitos e obrigações do usuário do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, ele tem o direito de ser transportado
com segurança do início ao fim da viagem.

Assim, devido à importância da proposição para se resolver o
problema da violência no transporte de passageiros, contamos com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto-

- 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°1.438/2001
Declara de utilidade pública o Grupo de Oração Maranathá, com

sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Oração

Maranathá, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Geraldo Rezende
Justificação: O Grupo de Oração Maranathá, com sede e foro em

Uberlândia, possui caráter beneficente e objetivo de prestar
assistência social aos carentes, acompanhada de promoção humana.

O grupo orienta o indivíduo para a vida, por meio de confecção de
trabalhos manuais, terapia ocupacional, noções de higiene,
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acompanhamento social, entre outras atividades.

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz ao município,
apresentamos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares
para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 1.98112001, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que preste as
informações que menciona, relativas ao Fundo SOMMA. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 1.98212001, do Deputado Ambrásio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de
Piranguinho pelo transcurso do 38 0 aniversário de emancipação
político-administrativa desse município.

N° 1.98312001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de
Gonçalves pelo transcurso do 38 1 aniversário de emancipação
politico-administrativa desse município.

N° 1.98412001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de
Conceição das Pedras pelo transcurso do 38 1 aniversário de
emancipação politico-administrativa desse município.

N°1.985/2001, do Deputado Ambrôsio Pinto, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade de
Conceição da Barra de Minas pelo transcurso do 38 1 aniversário de
emancipação politico-administrativa desse município. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.98612001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Coronel Xavier
Chaves pelos 38 anos de emancipação politico-administrativa.

N° 1.98712001, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Município de Wenceslau
Braz pelos 38 anos de emancipação politico-administrativa. (-
Distribuídos â Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 1.98812001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
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formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que se
estude a possibilidade de se conceder aos servidores que trabalham
sob o regime de contrato administrativo e que se inscreveram para
concurso no cargo de Servente Escolar um prazo de até 4 anos para a
conclusão da 81 série do 1 1 grau.

N° 1.98912001, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que se
estude a possibilidade de se autorizar a UNIMONTES a se
responsabilizar pela coordenação, elaboração e aplicação das provas
para os concursos destinados às áreas docentes e administrativas na
Área Mineira da Sudene. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 1.99012001, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado
apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas ao asfaltamento da
estrada que liga os Municípios de Santa Rita do SaRucaí e de São
Sebastião da Bela Vista, dando acesso à BR-381. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 1.99112001, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com Fernanda
Tinti Borja Pinto, representante da cidade de Esmeraldas pela
conquista do título Miss Minas Gerais. (- A Comissão de Educação.)

N° 199212001, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Flávio Góes Menicucci, Diretor-Geral do DER-MG, por sua gestão
transparente no referido órgão.

N° 1.99312001, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-
MG, com vistas a que sejam retomadas as obras de pavimentação do
trecho da MGT-497 que liga Campina Verde a Iturama. (- Distribuídos
à Comissão de Transporte.)

N° 1.99412001, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. José
Aristeu de Andrade por sua posse como novo membro da Academia
Mineira de Medicina. (- A Comissão de Saúde.)
N° 1.99512001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a banda
mineira Skank pelos dez anos de carreira.

N° 1.99612001, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja
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consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
José Reinaldo de Lima por sua eleição como o jogador mineiro do
século. (- A Comissão de Educação.)

N° 1.99712001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Ouvidor da Policia, ao Comandante-Gera! da
PMMG, à Promotoria dos Direitos Humanos, à Associação de Praças
da PMMG e ao Gabinete do Governador do Estado, com vistas a que
sejam tomadas providências relativas à denúncia de fatos ocorridos
com os jovens Francisco de Paula Fialho Júnior e Joel Dias dos
Santos. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 1.99812001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que seja
construído o prédio da E.E. Cantinho do Céu, no Município de Mutum.
(- A Comissão de Educação.)

N° 1.99912001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à Secretária da Justiça com vistas a que o Sr. Hélio
Poncio seja incluído no Programa de Proteção de Testemunhas e
Vitimas de Crimes.

N° 2.00012001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que o
destacamento de polícia da Comarca de Mutum seja transformado em
pelotão, a que seja providenciada uma viatura da PMMG para esse
município e a que se crie um conselho de defesa social na referida
Comarca.

('1° 2.00112001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com vistas a que
sejam designados um Delegado de Polícia e uma equipe de policiais
para atuarem na Comarca de Mutum.

N° 2.00212001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que
sejam instalados postos policiais nos Distritos de Imbiruçu e Ocidente,
pertencentes ao Município de Mutum. (- Distribuídos à Comissão de
Direitos Humanos.)

Comunicações
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Bilac

Pinto.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários
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O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 1 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a
realização do Ciclo de Debates Desverticalização da CEMIG.

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

- O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Estão reabertos os nossos
trabalhos.

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

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos, encerra a
reunião e convoca os Deputados para a reunião de debates de
amanhã, dia 16, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 161312001
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Ivo José - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - João

Paulo - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo.
Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 9h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
os Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 19, às
20 horas.

ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às quinze horas do dia quatorze de dezembro de dois mil,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão,
Glycon Terra Pinto, Luiz Tadeu Leite, membros da Comissão. Estão
presentes, também, os deputados Alencar da Silveria Júnior e Adelino
de Carvalho. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a
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reunião se destina a ouvir o Sr. Célso SchiIl, Presidente da
Associação das Empresas de Diversão Eletrônica Interativas Off-Line
- AEDEIOL -, e Diretores dessa instituição. A seguir, convida a tomar
assento à mesa o Sr. Celso Schill e a Sra. Cláudia de Nazaré
Peconick, advogada da AEDEIOL, e passa a palavra ao Deputado
Alencar da Silveira Júnior autor do requerimento que deu origem à
reunião, para suas considerações iniciais. A seguir, fazem uso da
palavra, cada qual por sua vez, os convidados e Deputados, conforme
consta nos registros taquigráficos. A seguir, a Presidência submete a
votação requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão no próximo dia
20, com a finalidade de se ouvirem os convidados que menciona, para
que prestem esclarecimentos sobre medidas que impediram a
exploração dos jogos interativos para adultos. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 2000.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Luiz Tadeu Leite

- Durval Angelo.	-	 -
ATA DA ja REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As nove horas e trinta minutos do dia oito de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo
Brandão, HeIy Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Cabo Morais e
Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Está presente
também o Deputado Ermano Batista. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc, Deputado Hely Tarqüínio, 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 presentes. A
reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
programar os trabalhos da Comissão. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Cristiano
Canêdo a atuar como escrutinador. Realizada a votação, são eleitos,
com cinco votos cada, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Eduardo Brandão e Hely Tarqümnio. 0
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Deputado Eduardo Brandão é empossado como Presidente,
assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele
depositada e, em seguida, empossa o Deputado Hely Tarqüínio como
Vice-Presidente. A Presidência comunica aos membros da Comissão
que as reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas todas as
quartas-feiras, às 10 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, 14 de março de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues

- Cabo Morais- Cristiano Canêdo.
ATA DA 2 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às onze horas do dia oito de março de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Antônio Andrade, Fábio Avelar
e José Milton, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e determina a distribuição das cédulas
de votação. Em seguida, convida o Deputado Antônio Andrade para
atuar como escrutinador. Este procede á contagem dos votos,

»	registrando três cédulas de votação, sendo eleitos Presidente o
' Deputado José Milton e Vice-Presidente o Deputado Fábio Avelar. O

Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente, que assume a direção
dos trabalhos, agradece a confiança nele depositada e dá posse ao
Vice-Presidente eleito. Em seguida, o Presidente sugere o horário das
15 horas das terças-feiras para a realização das reuniões ordinárias, o
qual é acatado pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

j	determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
José Milton, Presidente - Fábio Avelar - Maria José Haueisen -
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Miguel Martini.	-	 -

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

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de março
de dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Carlos Andrada, José Henrique e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", 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
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a programar os trabalhos; determina à assessoria que
proceda à distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado
José Henrique que atue como escrutinador. Apurados os votos, o
Deputado Paulo Piau, por uninimidade, é eleito Presidente, e o
Deputado Antônio Carlos Andrada, para Vice-Presidente, A seguir, o
Presidente declara eleito e empossado o Vice, a quem transfere a
direção dos trabalhos. Este, da mesma forma, declara eleito e
empossado o Deputado Paulo Piau, retornando a ele os trabalhos. O
Presidente agradece a confiança nele depositada e sugere sejam
realiazadas às quartas-feiras, às 10 horas, as reuniões ordinárias da
Comissão, o que é acatado pelos demais. Da mesma forma, o
Presidente sugere, e a Comissão concorda, sejam contatadas as
entidades civis e públicas das áreas de educação, cultura, ciência e
tecnologia, colocando-se à disposição dessas; e que se fará
representar, em Divinópolis, na manifestação a favor da UEMG.
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, 14 de março de 2001.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Henrique -

Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N°64
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Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à
Proposição de Lei Complementar no 64, que dispõe sobre a
concessão de benefício securitário aos policiais civis e militares, aos
militares do Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do
Estado.

As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem n°
17712001. Nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno,
compete a esta Comissão Especial examinar o veto e sobre ele emitir
parecer.

Fundamentação
O Chefe do Executivo, ao opor veto total à Proposição de Lei

Complementar n° 64, negando-lhe sanção, alegou que a proposição
perdeu a razão de ser em virtude da edição da Lei Delegada n° 43, de
716/2000.

Preliminarmente, é importante observar que a Proposição de Lei
Complementar n° 64 resulta da aprovação, com emendas, do Projeto
de Lei Complementar n° 21199, de autoria do próprio Governador do
Estado, que trata da concessão de benefício securitário aos policiais
civis e militares, aos militares do Como de Bombeiros e aos agentes
penitenciários do Estado.

O Poder Legislativo mineiro, por meio da Resolução n° 5.194, de
171512000, delegou ao Governador do Estado a atribuição de elaborar
leis destinadas a proceder à revisão da remuneração dos servidores
públicos das administrações direta e indireta do Poder Executivo, da
Polícia Civil e dos militares do Estado.

Em razão da mencionada delegação legislativa, o Governador do
Estado, em 71612000, editou a Lei Delegada n° 43, que dispõe sobre a
reestruturação do sistema remuneratório da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado e a concessão de abono. Entretanto, o
Chefe do Executivo exorbitou da sua competência, ao dispor, no art.
61 do mencionado dispositivo legal, sobre prêmio de seguro a ser
pago aos militares, aos servidores policiais civis e aos servidores da
classe de Guarda Penitenciário em caso de acidente de serviço que
ocasione aposentadoria por invalidez ou em caso de morte.
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Afinal, nos termos do art. 72, §1 1, da Constituição do Estado, as

lei delegadas, elaboradas pelo Governador do Estado por solicitação à
Assembléia, não podem tratar de matéria reservada a lei
complementar. O caso em tela, ou seja, a criação de benefício
securitário, é matéria de natureza estatutária. Por isso, ela deve ser
prevista em lei complementar, por força do art. 65, §20, III, da
Constituição do Estado, não podendo ser disciplinada por meio de lei
delegada.

Verifica-se, então, que o Chefe do Executivo, ao tratar, no art. 6° da
Lei Delegada n° 4312000, de matéria de Estatuto de servidor público,
feriu a Constituição do Estado. Por isso, o art. 6 0 desse diploma legal
é nulo de pleno direito, em virtude da sua inconstitucionalidade.

E importante observar que, nos termos do art. 62, )OOÇ da
Constituição do Estado, a Assembléia Legislativa tem competência
para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem dos
limites da delegação legislativa.

Assim, considerando que o art. 60 da Lei Delegada n° 4312000 é
nulo, por ser inconstitucional, não há óbice legal a que a Proposição
de Lei Complementar n°64 prospere.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do veto total oposto à

Proposição de Lei Complementar n° 64.
Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rogério Correia, relator - Sargento

Rodrigues.	 -
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI

COMPLEMENTAR N°66
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição mineira, opôs veto
parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado.

Por meio da Mensagem n° 17912001, foram encaminhadas a esta
Casa as razões do veto para apreciação, sendo a matéria distribuída a
esta Comissão Especial para que sobre ela seja emitido parecer, nos
termos do art. 111, 1, "b", c/c o art. 222, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Chefe do Poder Executivo opôs veto parcial a 47 dispositivos da
Proposição de Lei Complementar n° 66, sob a alegação de questões
de ordem constitucional e de interesse público. A proposição em
referência modifica os critérios de classificação das comarcas, eleva o
número de Desembargadores do Tribunal de Justiça (de 44 para 60),
cria Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada em diversas comarcas
do Estado, transfere algumas atribuições da Corte Superior para o
Tribunal Pleno, cria o cargo de 3 0-Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça, institui varas especificas dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais e cria 14 novas comarcas no Estado, entre outras
inovações, com o objetivo precipuo de aperfeiçoar a prestação
jurisdicional.

Inicialmente, cumpre salientar que o veto incidente sobre o inciso 1
do art. 81 , que define como de 21 entrância as comarcas com duas ou
mais varas, não procede nem mantém coerência com a redação final
dada ao dispositivo. A justificação do Governador do Estado para
excluir da sanção o mencionado preceito está calcada em critério
populacional - número de habitantes na comarca inferior a 250 mil -,
critério rejeitado no 20 turno de votação da matéria nesta Casa
Legislativa, mas que, inadvertidamente, constou na publicação da
matéria no diário oficial. Posteriormente, em 91112001, foi publicada
uma errata no "Diário do Legislativo" para suprimir do texto a
expressão "menos de duzentos e cinqüenta mil habitantes e", de
modo que o veto ao art. 81 , 1, deixa de ter sentido, devendo prevalecer
a dicção do dispositivo aprovado pela Assembléia Legislativa.

Dessa forma, somos pela rejeição do veto ao inciso 1 do art. 80.
Também foram objeto de veto os incisos IV e V do art. 17 e os

incisos IX, X e XX do art. 22 da Proposição de Lei Complementar n°
66. O art. 17 estabelece as atribuições do Tribunal Pleno, que é
composto da totalidade dos membros do Tribunal de Justiça, ao passo
que o art. 22 define as competências privativas da Corte Superior,
composta dos 25 Desembargadores mais antigos do Tribunal.

Os incisos IV e V do art. 17 enquadraram na competência do
Tribunal Pleno as prerrogativas de propor projetos de lei ao Legislativo
e de elaborar e alterar o Regimento Interno do Tribunal, ampliando
consideravelmente as atribuições do órgão, mediante a retirada de

zi
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competências tradicionalmente atribuídas à Corte Superior.

Nesse pormenor, é oportuno ressaltar que a Corte Superior do
Tribunal de Justiça corresponde ao órgão especial a que se refere o
inciso XI do art. 93 da Constituição da República, cuja criação poderá
ocorrer nos tribunais com número de julgadores superior a 25, para o
exercício de atividades de natureza administrativa e jurisdicional da
competência do Tribunal Pleno. Ora, o encaminhamento de projetos
de lei ao Poder Legislativo e a elaboração do Regimento Interno da
Corte de Justiça enquadram-se na tipificação do citado preceito
constitucional, pois se trata de medidas de ordem administrativa.
Aliás, os regimentos internos dos tribunais e dos demais órgãos
colegiados são, segundo ensinamento doutrinário, atos
administrativos de caráter normativo, assim como os decretos e
regulamentos que explicitam a lei para facilitar a sua aplicação.

Concordamos com as razões alegadas pelo Chefe do Poder
Executivo para excluir da sanção os citados dispositivos, quando
afirma que essas atividades são próprias do órgão especial previsto
na Constituição Federal.

Para melhor fundamentar o veto em referência, deve-se atentar
também para questões de ordem prática. Com a nova organização e
divisão judiciárias no Estado, o Tribunal de Justiça passará a ter 60
membros, número correspondente ao número de julgadores do
Tribunal Pleno, enquanto a Corte Superior permanecerá com 25
membros, por determinação constitucional (art. 93, XI, da Constituição
Federal). Ora, não há dúvida de que é muito mais fácil reunir menor
número de Desembargadores para decidir sobre determinada matéria
que reunir a totalidade de seus membros, especialmente por já existir
dentro da estrutura administrativa do Tribunal órgão específico para
tanto.

Dessa forma, somos pela manutenção do veto aos incisos IV e V do
art. 17.

Por via reflexa, somos conduzidos também a excluir do texto os
incisos IX e X do art. 22, para fins de coerência e harmonia na
legislação.

O inciso XX do art. 22 prevê a competência administrativa da Corte
Superior para "homologar convênios entre a Administração direta e
indireta do Estado e os oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais,
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para a prestação de serviços de interesse da comunidade local ou
de interesse público".

O dispositivo em questão resultou de emenda parlamentar aprovada
durante a tramitação do projeto na Assembléia Legislativa e versa
sobre matéria totalmente estranha às atribuições da Corte Superior,
como bem fundamentado pelo Governador do Estado nas razões do
veto.

Apenas a título de ilustração, é bom lembrar que a redação original
do inciso XXV do art. 61 da Constituição mineira atribuía competência
privativa a esta Casa para autorizar a celebração de convênio pelo
Governo do Estado com entidade de direito público ou privado e para
ratificar o que fosse realizado sem tal autorização. Todavia, o
dispositivo em questão foi declarado inconstitucional pelo STF, por
meio da ADIN 165, conforme acórdão publicado em 2619197, sob a
alegação de contrariar o princípio da separação de Poderes.

Analogamente, não teria fundamento constitucional submeter os
convênios celebrados entre órgãos ou entidades da administração
pública estadual e os oficiais do Registro Civil a posterior ratificação
da Corte Superior do Tribunal de Justiça, razão pela qual somos pela
manutenção do veto ao inciso XX do art 22 da Proposição de Lei
Complementar n°66.

O art. 47 da proposição em referência, que resultou de emenda
parlamentar, prevê Câmaras Regionais do Tribunal de Alçada nas
Comarcas de Almenara, Belo Horizonte, Governador Valadares,
Januária, Juiz de Fora, Montes Claros, Muzambinho, Patos de Minas,

2	Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Sebastião do Paraíso, Uberaba
o	e Uberlândia.

Trata-se, no caso, de mecanismo de regionalização da Justiça de 23
instância, com o escopo de aprimorar o exercício da atividade
judicante no território mineiro, oferecendo maior comodidade aos
jurisdicionados.

Entretanto, há que se destacar que a proliferação acentuada de
órgãos jurisdicionais dessa natureza - e não de Tribunais de Alçada
Regionais, conforme constava na proposição original, em número de
cinco -, além de acarretar aumento da despesa prevista, sem a
indicação dos recursos financeiros necessários, deve ser precedida de
estudos técnicos, por parte do próprio Tribunal de Justiça, que
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garantam maior eficiência no exercício da função jurisdicional, de
modo a impedir que determinadas regiões sejam prejudicadas em
beneficio de outras, o que não foi observado na proposição em
exame.

O critério principal a ser utilizado para a criação de tais Câmaras
Regionais é de caráter geográfico, observando-se, ainda, o
movimento processual, o que demanda estudos prévios quanto à sua
viabilidade e conveniência para a administração da justiça.

Sendo assim, opinamos pela manutenção do veto oposto ao referido
art. 47, que se estende ao item 3 - Câmaras Regionais do Tribunal de
Alçada - Segunda Instância - do Anexo 1 da proposição.

Por via de conseqüência, somos conduzidos a excluir do texto o art.
48 e seus cinco parágrafos, que tratam da composição do Tribunal de
Alçada, com 117 Juizes, e das Câmaras Regionais, com cinco juízes
cada uma, dispositivos que só poderiam ser mantidos na proposição
em exame na hipótese da preservação do art. 47, que é correlato a
ele. O mesmo se estende ao art. 310, que classifica como de
entrância especial as comarcas que sediarem Câmaras Regionais a
partir da data de sua instalação.

Assim, em virtude da conexão íntima existente entre esses
preceitos, somos pela manutenção do veto aos ads. 48 e 310.

Pelas mesmas razões, merece ser excluído da proposição o inciso
VII do art. 49, que inclui as Câmaras Regionais como órgãos
integrantes da estrutura administrativa do Tribunal de Alçada.

O veto do Chefe do Poder Executivo incidiu, ainda, sobre os § V e
20 do art. 66. Aquele estabelece que "nenhuma comarca poderá ter
Juiz Substituto por mais de noventa dias", ao passo que o § 20
determina que, no caso de afastamento do magistrado, deverá ser
designado o Juiz definitivo dentro desse prazo.

Ora, a fixação de limite máximo para a atuação do Juiz Substituto
pode acarretar prejuízo no tocante à administração da justiça em
determinada comarca, pois podem ocorrer situações em que não haja
candidato interessado na promoção ou remoção, e, especialmente no
período anterior às eleições, podem acontecer casos de suspensão
dessas promoções ou remoções. Tanto num caso quanto no outro, a
comarca estaria passível de ficar sem magistrado, o que não é
aconselhável, tal como foi objetivamente enfatizado nas razões do
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veto.
A mesma argumentação é válida para a indicação de Juiz definitivo

dentro do prazo estipulado, porque ela está condicionada também á
existência de candidato interessado na promoção ou remoção, razão
pela qual somos pela manutenção do veto aos § 1 0 e 20 do art. 66.

O § 1 0 do art. 86, ao consagrar comando destinado à Justiça
Eleitoral para fins de realização das eleições para Juiz de Paz,
reveste-se de caráter eminentemente eleitoral, que foge ao âmbito de
competência legislativa do Estado membro, contrariando o art. 22, 1,
da Constituição da República, que assegura à União competência
privativa para editar normas sobre Direito Eleitoral.

Em razão disso, somos pela manutenção do veto ao citado
dispositivo.

O art. 100 trata da apuração do tempo de serviço público na
magistratura e na entrância, esta introduzida por emenda parlamentar.
Reportamo-nos às razões alegadas pelo Governador do Estado para
justificar o veto, segundo o qual o acréscimo "cria sério embaraço à
execução do instituto da promoção por antigüidade. E que, se for feito
arredondamento na contagem do tempo na entrância, os juizes de
determinada entrância ficarão divididos em vários grupos, alguns com
tempo zero (os que contarem menos de cento e oitenta e dois dias
naquela entrância), outros com um ano na entrância (os que contarem
o mínimo de cento e oitenta e dois dias e até um ano e cento e oitenta
e um dias) e assim por diante. Todos os integrantes desses grupos
estarão empatados, com o mesmo tempo: zero, um ano, dois anos,
três anos, etc. Ora, servindo a contagem de tempo na entrância,
exatamente, para fundamentar a promoção por antigüidade, a norma
proposta, inovando a matéria e o fazendo de modo contrário ao
interesse dos serviços judiciários, deve ser cancelada da Proposição".

A fundamentação supracitada demonstra a inconveniência e
inoportunidade do critério introduzido na proposição, o que nos leva a
manter o veto incidente sobre o art. 100.

No tocante às férias dos magistrados de primeira instância, saliente-
se que a proposição inovou ao estabelecer apenas um período de
férias coletivas, a saber, de 2 a 31 de janeiro, conforme dispõe o
"caput" do art. 120, e ao assegurar férias individuais de 30 dias em
período a ser previamente estabelecido pelo próprio Tribunal de
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Justiça.

Entretanto, o § 1  do citado dispositivo contém comando normativo
que não se coaduna com a regra prevista no "caput", pois prevê a
possibilidade de transformação de um dos períodos de férias coletivas
em férias individuais, segundo critério a ser estabelecido em resolução
da Corte Superior.

Ora, se foi suprimido do texto um dos períodos de férias coletivas (a
redação original do preceito cogitava dois períodos), tal como foi
aprovado pela Assembléia Legislativa, tornou-se inócua a
possibilidade de conversão a que se refere o comando do § 1 1 do art.
120, que deve ser extirpado para manter a coerência e a clareza do
texto legislativo.

Somos, portanto, pela manutenção do veto.
O art. 169, por sua vez, assegura ao Tribunal Pleno a competência

para decidir sobre o reconhecimento do direito à vitaliciedade do
magistrado, após avaliação de desempenho elaborada pela Corte
Superior.

Nesse caso, está-se diante de atribuições meramente
administrativas, que devem ser definidas em ato próprio do Tribunal
de Justiça, de acordo com a regra do § 2 1 do art. 17 da proposição,
que prevê explicitamente a atribuição do Tribunal para determinar as
competências administrativas do Pleno e da Corte Superior, por meio
de resolução.

Se a disciplina da matéria foi previamente reservada ao Tribunal de
Justiça pelo legislador complementar, o futuro ato administrativo a ser
editado por aquele órgão jurisdicional é que irá dispor sobre a
competência para o reconhecimento da vitaliciedade do magistrado,
se da Corte Superior do Tribunal Pleno, razão pela qual somos pela
manutenção do veto ao citado art. 169.

O art. 170 da Proposição de Lei n° 66 prevê a competência do
Tribunal Pleno para, mediante resolução, editar regras específicas
sobre o concurso de ingresso na magistratura e sobre a nomeação e
vitaliciedade dos Juizes.

Como foi afirmado anteriormente, o § 2 0 do art. 17 já atribui ao
Tribunal de Justiça competência para definir, por ato próprio
(regimento interno), que órgão integrante de sua estrutura
administrativa disporá dessa prerrogativa, sendo desnecessária e
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inconveniente a manutenção do dispositivo em exame, que não se
harmoniza com o mencionado dispositivo legal.

Assim, nosso parecer é pela manutenção do veto.
O Governador do Estado vetou, ainda, os % 70 e 80 do art. 171. O

primeiro estabelece que a promoção para entrância especial dar-se-á
para o cargo de Juiz de Direito Auxiliar, e o provimento da titularidade
das varas nessa entrância será efetivado mediante remoção,
observado o critério da antigüidade, permitindo-se o acesso dos
Juizes de 22 entrância à titularidade de vara em caso de não haver
provimento por remoção, e o § 6 1 adota este mesmo critério para o
provimento de cargo de Juiz de Direito nos Juizados Especiais,
inclusive a exigência de edital.

Mais uma vez, tomamos a liberdade de reproduzir a justificação do
Chefe do Executivo para a negativa de sanção ao § 71:

"A norma, em princípio, seria justa, pois propiciaria ao Juiz de Direito
Auxiliar, cargo que só existe na Comarca de Belo Horizonte, maior
facilidade para se tornar titular de uma das varas da referida comarca.
Ocorre que, de acordo com a proposição de lei complementar em
exame, haverá outras comarcas classificadas na entrância especial:
Betim, Contagem e Santa Luzia (integrantes da Circunscrição
Judiciária Metropolitana). Em razão disto, certamente haverá vagas
nessas comarcas a serem providas pelo critério de antigüidade- E a
proposição, em seu art. 179, só permite remoção para comarca ou
vara a ser provida por merecimento.

Haveria, portanto, conflito entre as duas normas, sendo impossível
de se aplicar a do § 70 do art. 171 sempre que se verificasse vaga a
ser provida por antigüidade em qualquer comarca de entrância
especial que não fosse a de Belo Horizonte".

Assim, o eventual conflito de normas em um mesmo texto dificulta
sobremaneira o processo de interpretação das leis, comprometendo a
sua aplicabilidade, o que nos leva a acolher a tese sustentada pelo
Governador, que culmina na manutenção do veto

O art. 185 da proposição em análise assegura competência ao
Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da
patente de oficial e da graduação de praças estáveis, ao passo que o
parágrafo único considera nula qualquer decisão administrativa que
tiver como objeto a perda de graduação da praça estável, disposições
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que resultaram de emenda parlamentar.

Embora haja entendimento de que a perda da graduação só será
objeto de deliberação, em sede judicial, nos casos de condenação
penal, na Justiça Comum ou Militar, a pena privativa de liberdade por
período superior a dois anos, conforme consta nas razões do veto,
discordamos desse ponto de vista, uma vez que inexiste disposição
constitucional nesse sentido- Aliás, consideramos plenamente
razoável submeter à deliberação judicial a perda da graduação da
praça estável, ou seja, que já conte, pelo menos, cinco anos de
serviço prestado, de modo a evitar tratamento diferenciado em relação
aos oficiais, o que nos leva a opinar pela rejeição do veto ao art. 185 e
seu parágrafo único.

Tendo em vista a correlação existente entre estes dispositivos e a
alínea "c" do inciso IV e o inciso XV do art. 190, que têm pertinência
quanto ao objeto, somos conduzidos a nos pronunciar pela rejeição do
veto, por questão de harmonia e coerência do texto legislativo.

O § 20 do art. 203 trata da composição dos Conselhos Permanentes
de Justiça e garante a participação de dois praças de graduação igual
ou superior à do acusado

Na justificação do veto ao citado preceito, o Chefe do Poder
Executivo alega incompatibilidade com o disposto no art. 400 do
Decreto-Lei n° 1.002, de 1969, que contém o Código de Processo
Penal Militar, e com a vigente Lei Complementar n° 38, de 1995, que
contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.

No nosso entendimento, ambas as argumentações são
inconsistentes. No primeiro caso, porque o citado art. 400 da
legislação processual federal não contém regra específica sobre a
composição dos Conselhos Permanentes de Justiça, mas tão-
somente sobre a composição da Mesa que preside a audiência de
julgamento- Se o referido diploma legal tivesse estabelecido
parâmetro objetivo para a composição desses Conselhos, vedando a
participação de praças, a regra federal seria de observância
obrigatória para o legislador estadual, o que não se verificou.

No segundo caso, não há que se cogitar da regra prevista na Lei
Complementar n° 38, pois ela está sendo objeto de revogação tácita
pela legislação complementar superveniente, que poderá disciplinar a
matéria de modo diverso do critério tradicional, inclusive como forma
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de aperfeiçoamento da legislação anterior.
Sendo assim, somos pela rejeição do veto oposto ao § 2° do art.

203.
Conseqüentemente, os arts. 204 e 207 da Proposição de Lei

Complementar n° 66, que também tratam dos Conselhos de Justiça,
devem ser mantidos no texto legislativo, razão pela qual opinamos
pela rejeição do veto.

O art. 212 estabelece que, "havendo mais de um acusado no
mesmo processo, servirá de base à constituição do Conselho o posto
ou graduação do acusado de maior posto ou graduação".

O dispositivo em referência está em sintonia com as demais
disposições normativas que regulam a matéria, constituindo, no nosso
entendimento, um avanço em relação à legislação anterior e dando a
oportunidade à praça de graduação maior que a do acusado de
participar do Conselho de Justiça, procedimento que não contraria
regras básicas de hierarquia militar.

Somos, pois, pela rejeição do veto ao art. 212.
O parágrafo único do art. 316 assegura competência ao Presidente

da Corte Superior do Tribunal de Justiça e ao Corregedor-Geral de
Justiça para, respectivamente, praticar os atos a que se referem os
arts. 38 e 44 da Lei Federal n° 8.935, de 1994, e para os fins do
disposto no § 21 do art. 39 da referida lei.

O dispositivo em exame não acrescenta nenhuma novidade ao
disciplinamento da matéria, sendo totalmente dispensável, tal como
devidamente explicado nas razões do veto do Governador do Estado.
Isso porque já existe legislação ordinária que trata da questão, a
saber, as Leis n°s 12.919 (ad. 30) e 12.920 (art. 1 0, § 20), de 1998,
razão pela qual somos pela manutenção do veto.

O § 1 0 do art. 325 tem por escopo assegurar aos Juizes da entrância
intermediária incluídos na lista de promoção por merecimento para

o	entrância final, ambas extintas por esta lei, preferência para promoção
o
	às comarcas de entrância especial.

o,
	Ora, o "caput" do art. 325 é claro ao estabelecer que o Juiz

o	classificado na entrância intermediária, ora extinta, conserva esta
o classificação, embora tenha preferência para promoção à 21 entrância.

Logo, não há como proceder-se à promoção de determinado
magistrado, que se enquadre nessa situação, diretamente à entrância
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especial, sob pena de subverter totalmente os parâmetros básicos
de evolução na carreira, fato que nos leva a opinar pela manutenção
do veto.

O § 2 0 do art. 325, por sua vez, objetiva garantir aos Juizes de
Direito Substitutos em exercício nos Juizados Especiais há mais de
um ano preferência para promoção ou remoção para as varas dos
Juizados Especiais de 21 entrância criadas por esta lei.

Aparentemente, a redação dada ao preceito por emenda
parlamentar parece atender ao principio da eqüidade, mediante a
permanência dos magistrados que já atuam nos Juizados Especiais.
Todavia, deve-se observar que a Constituição Federal já define os
critérios básicos para promoção, a saber, antigüidade e merecimento,
alternadamente, conforme a dicção do art. 93, II, "a" e "b".

A prevalecer a norma do § 20 em questão, estar-se-ia admitindo
procedimento incompatível com o estatuto constitucional, que deve
servir de parâmetro para a elaboração i da legislação
infraconstitucional, razão pela qual concluímos pela manutenção do
veto.

O § 30 do art. 325 assegura aos Juizes de Direito Substitutos em
exercício nos Juizados Especiais o direito de neles permanecerem até
que sejam promovidos ou removidos voluntariamente.

Na verdade, o dispositivo contém o grave equivoco de garantir
inamovibilidade ao Juiz de Direito Substituto, o que é incompatível
com a natureza do cargo. Isso porque o art. 54 da proposição
estabelece que ele deve desempenhar as atividades que lhe forem
conferidas pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Assim, somos pela manutenção do veto.
O art. 335 prevê que, na Comarca de Belo Horizonte, "haverá pelo

menos uma vara especializada em matéria ambiental".
Entretanto, é oportuno destacar que a definição da competência de

varas judiciais constitui matéria de foro intimo da Corte Superior do
Tribunal de Justiça, que, segundo critérios de conveniência,
oportunidade, necessidade e demanda jurisdicional, decidirá pela
instalação de varas que melhor atendam aos interesses da
administração da justiça. Aliás, o § 1 0 do art. io já consagra essa
prerrogativa á Corte Superior, não havendo como manter o art. 335 no
bojo da proposição, o que nos leva a opinar pela manutenção do veto.
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O art. 337 assegura aos servidores do Poder Judiciário das
especialidades de Escrivão Judicial, Contador-Tesoureiro Judicial,
Oficial de Justiça Avaliador, Escrevente Judicial, Oficial Judiciário e
Comissário de Menores que possuam o título de bacharel em Direito a
prerrogativa de participar do concurso de ingresso na magistratura,
observados os demais requisitos legais.

Entendemos ser uma questão de justiça garantir a esses servidores
públicos, cuja atividade é de natureza intimamente relacionada ao
conhecimento do Direito, a faculdade de participarem do concurso de
ingresso na magistratura.

Em razão disso, discordamos do posicionamento do Governador do
Estado e opinamos pela rejeição do veto ao art 337.

O art. 3381 § 1 1 e 21, assegura aos servidores do Poder Judiciário
nas especialidades de Oficial de Justiça Avaliador, Comissário de
Menores, Assistente Social e Psicólogo, no efetivo exercício do cargo,
o direito a verba indenizatória pelas diligências realizadas em feitos
amparados pela justiça e de réu pobre, conforme valor a ser
estabelecido em ato próprio do Presidente do Tribunal de Justiça.

A nosso ver, a instituição dessa verba indenizatória tem o condão de
estimular tais servidores no desempenho de suas atribuições, o que é
justo e aceitável em virtude das circunstâncias atuais, não obstante as
dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado.

Somos, portanto, pela rejeição do veto ao art. 338 e seus
parágrafos.

O art. 339 garante aos servidores do Poder Judiciário o direito ao
abono automático de três dias por semestre, referente a faltas no
serviço.

Deve-se ressaltar que a matéria em questão é totalmente estranha à
organização e divisão judiciárias do Estado, pois versa sobre regime
jurídico de servidor público, tal como enfatizado pelo Chefe do Poder
Executivo nas razões do veto, o que nos conduz a opinar pela
manutenção do veto ao art. 339.

Finalmente, o art. 341 torna obrigatória a inclusão, no conjunto
arquitetônico dos fóruns, de dependências exclusivas da Defensoria
Pública, em condições adequadas ao exercício de suas atribuições,
garantindo-se à instituição vista prévia dos projetos de construção e
reforma dos prédios.
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Apesar da importância da Defensoria Pública no Estado

Democrático de Direito, inclusive a ponto de ser considerada pelo art.
129 da Carta mineira como instituição essencial à função jurisdicional
do Estado, parece-nos que a faculdade de vista prévia a projetos
arquitetônicos de construção de fóruns expressa uma ingerência da
Defensoria em assuntos de competência privativa do Poder Judiciário,
o que não tem fundamento jurídico à luz do principio constitucional da
separação de Poderes, de tanta tradição no Direito brasileiro.

Sendo assim, opinamos pela manutenção do veto ao art. 341.
Conclusão

Pelos motivos expostos, concluímos pela manutenção do veto
oposto aos incisos IV e V do art. 17, aos incisos IX, X e XX do art. 22,
aos ads. 47 e 48, ao inciso VII do art. 49, aos § 1 0 e 20 do art. 66, ao
§ 20 do art. 86, ao art. 100, ao § 1 0 do art. 120, aos ads. 169 e 170,
aos § 70 e 80 do art. 171, ao art. 310, ao parágrafo único do art. 316,
aos § 11  3° do art. 325 e aos arts. 335, 339 e 341; e pela rejeição
do veto ao inciso 1 do art. 81, ao art. 185, à alínea "c" do inciso IV e ao
inciso XV do art. 190, ao § 2 0 do art. 203 e aos ads. 204, 207, 212,
337 e 338 da Proposição de Lei Complementar n° 66.

Sala das Comissões, 16 de março de 2001.
João Paulo, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Eduardo

Brandão - Mauro Lobo - Ermano Batista.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.681
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 17012001, o Governador do Estado vetou

integralmente a Proposição de Lei n° 14.681.
A referida matéria determina que a Fundação Educacional Nordeste

Mineiro - FENORD -, de Teófilo Otôni, seja incluída no rol de
entidades a serem absorvidas pela Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -, conforme previsto na Lei n° 11.539, 1994.

Recebidas, as razões do veto foram encaminhadas a esta Comissão
Especial para que seja emitido parecer, conforme disposto no
Regimento Interno.

Fundamentação
Faz-se necessária, antes de adentrarmos no mérito dos argumentos
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relacionados pelo Governador do Estado, uma retrospectiva
histórica do processo de privatização da FENORD.

A Constituição do Estado determinou que as fundações de ensino
superior instituídas pelo poder público estadual poderiam optar pela
incorporação à UEMG ou pela extinção dos vínculos existentes com o
poder público, no caso de não terem recebido recursos públicos
estaduais (art. 82, § 1°, incisos 1 e II, do art. 82 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual).

A primeira conclusão que retiramos da leitura de tais dispositivos é a
de que os recursos destinados pelo Estado para a criação de tais
entidades de ensino não seriam suficientes para impedir a opção pela
privatização, pois todas as entidades destinatárias da norma
constitucional receberam recursos quando de sua criação; assim, por
esse critério, a opção pela privatização seria inócua.

Alegando haver recebido apenas recursos utilizados na sua criação,
a FENORD manifestou sua opção pela privatização dentro do prazo
legal, o que foi materializado por meio do Decreto n° 31.104, de
17/4/90.

No entanto, desde aquela época, argumenta a autora do projeto ora
vetado que tal opção manifestada pela FENORD ocorreu em
desacordo com a Constituição Estadual, pois ela teria recebido, além
dos recursos que lhe foram destinados para sua criação, imóvel
público de valor significativo; e que, assim sendo, estaria presente o
fato impeditivo à privatização, previsto na Constituição do Estado, qual
seja o recebimento de recursos públicos outros que não aqueles
utilizados para a constituição da entidade.

Pois bem, a polêmica persiste até a presente data, tanto que um dos
argumentos relacionados pelo Governador do Estado para justificar
seu veto foi o de que a FENORD optou pela privatização e não
haveria na Constituição do Estado previsão para a revisão de tal ato.

Alega, ainda, o Chefe do Executivo que a inclusão da FENORD na
autarquia UEMG modificaria a estrutura desta, fato que excluiria a
possibilidade da apresentação do projeto respectivo por parlamentar,
já que o tema seria da competência privativa do Poder Executivo.

Percebe-se que a polêmica é antiga nesta Casa, tendo sido a
matéria objeto de discussão durante a tramitação dos projetos que
resultaram nas Leis n°s 10.323, de 1990, e 11.539, de 1994, a
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primeira sustando os efeitos do decreto que desvinculou a
FENORD da administração pública estadual, e a segunda oriunda de
projeto que incluía essa instituição no rol das entidades que seriam
agregadas pela UEMG, dispositivo esse que foi vetado.

Sobre o tema, o que temos a dizer é que apenas o Poder Judiciário
está habilitado a dirimir a questão, ao decidir, em eventual ação de
inconstitucionalidade, se a opção manifestada pela FENORD afronta
ou não o texto constitucional.

A questão já chegou até as barras dos tribunais, mas, infelizmente, o
egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Cível n°59097-6,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por entender que a
manutenção do veto ao dispositivo excluído da Lei n° 11.539 que
pretendia, assim como a proposição ora vetada, incluir a FENORD no
rol das entidades agregadas à UEMG, revogou tacitamente a Lei n°
10.323, de 1990, que sustou os efeitos do decreto de privatização da
já mencionada instituição de ensino.

Portanto, persiste a dúvida sobre a constitucionalidade do tema em
questão, e tanto os argumentos relacionados pelo Governador do
Estado no início de suas razões de veto quanto aqueles manifestados
pela autora na fundamentação de seu projeto possuem base jurídica,
cabendo, como já dissemos, ao Poder Judiciário consagrar o
raciocínio que entender mais sólido.

Sendo assim, entendemos que os primeiros argumentos do Chefe
do Executivo não devem prevalecer, pois a FENORD, além de um
brilhante patrimônio obtido à custa do erário público, é a única
instituição de ensino superior de uma das regiões mais carentes do
nosso Estado, o vale do Mucuri, o que a toma estratégica no que diz
respeito à luta pela universalização do ensino público, gratuito e de
qualidade, principio defendido pela parlamentar autora do projeto em
apreço, com o qual concorda esta relatora.

Por fim, entendemos também não ser válido o argumento de que
houve afronta à Constituição Estadual, pois não corroboramos o
entendimento do Governador do Estado de que o tema objeto de
regulamentação inclui-se entre aqueles de sua competência privativa.

Durante a elaboração da Lei n° 11.539, várias foram as emendas
parlamentares, inclusive ao art. 21, que definiu o rol de entidades que
seriam absorvidas pela UEMG, sem que tal vicio fosse alegado pelo
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Poder Executivo.

E mais, tal argumento não foi utilizado no passado, devido ao fato de
que a dita competência privativa, avocada agora pelo Governador, diz
respeito apenas aos aspectos operacionais da norma, ou seja, ao
efetivo processo de extinção das unidades de ensino e sua respectiva
absorção pela UEMG.

Sábio, o legislador dispôs sobre esse tema de forma autorizativa,
justamente para que houvesse sintonia com a Constituição do Estado,
conforme dispositivo da Lei n° 11.539 que transcrevemos:

"Art. 21 - ..............
§ 21 - Ficam autorizadas a extinção das fundações educacionais

relacionadas neste artigo e a transferência de seus patrimônios à
Universidade, observada a legislação vigente". (Grifo nosso.)

Não há, portanto, invasão da competência privativa do Executivo.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela rejeição do veto total à Proposição de Lei
n° 14.681, pelos motivos que acabamos de expor.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - José Braga, relator - Agostinho Silveira.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.682
Comissão Especial

Relatório
A proposição de lei em estudo dispõe sobre a inclusão de conteúdos

e atividades destinados à formação de motoristas nos currículos do
ensino médio.

Encaminhada a matéria à sanção governamental, o Chefe do Poder
Executivo, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, III, c/c o ali.
70, II, da Constituição do Estado, opôs-lhe veto total, devolvendo-a a
esta Casa, para apreciação do veto, em cumprimento à norma
constitucional.

Cabe, agora, a esta Comissão, emitir parecer sobre o veto, na forma
regimental.

Fundamentação
A obrigatoriedade de o sistema estadual incluir no currículo de suas

escolas de nível médio conteúdos e atividades referentes à educação
para o trânsito e à formação de motoristas vem suprir uma
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necessidade há muito constatada. Haja vista os resultados
estatísticos que apontam a educação como forma mais indicada para
a diminuição de acidentes no trânsito.

Os estudantes devem ter conhecimentos sobre seu papel de
cidadãos no que respeita a esse assunto. Tais conhecimentos são
necessários à sua formação tanto quanto o domínio da leitura, da
escrita e do cálculo. E a medida mais adequada é possibilitar que os
estudantes tenham acesso a eles o mais cedo possível, ainda durante
o convívio escolar, de tal maneira que o aprendizado desses
conteúdos não soe como algo estranho ao conjunto das disciplinas.

E ponto positivo da proposição a indicação, em se tratando de
educação para o trânsito, dos órgãos colaboradores, a saber. a
Secretaria de Estado da Educação e o Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN-MG -, que se encarregarão do fornecimento e da
divulgação do material didático necessário.

Conforme determina a Lei Federal n° 9.394, de 1996, a base
nacional comum da , educação deve ser respeitada, mas as escolas
são autônomas para comporem seu próprio currículo, naturalmente
observando as características culturais e econômicas locais e
regionais, além da participação obrigatória da comunidade escolar.
Logo, a chamada parte diversificada do currículo das escolas pode
abarcar os conteúdos e as atividades relativos à educação para o
trânsito.

Consideramos improcedente a argumentação apresentada,
colocando-nos, portanto, contrários ao veto total à proposição
analisada.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição

de Lei n° 14.682.
Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
José Braga, Presidente - Fábio Avelar, relator - Agostinho Silveira.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.687	-
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe é conferida

no art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto
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total à Proposição de Lei n.° 14.687, que cria o Fundo Estadual de
Segurança Pública - FESP - e dá outras providências.

As razões do veto, publicadas em 291112001, foram encaminhadas
ao Poder Legislativo, conforme dispõe o art. 70, § 3 0, da Constituição
Estadual, para apreciação, sendo constituída, nos termos do
Regimento Interno, esta Comissão Especial para sobre elas emitir
parecer.

Fundamentação
Argumenta o Governador do Estado que a constituição de um fundo

especifico para a alocação de recursos destinados à segurança
pública constitui medida desnecessária, pois o orçamento do Estado
já contempla, satisfatoriamente, essa relevante função. A par desse
fato, segundo o Chefe do Poder Executivo, a possibilidade de se
promover alteração na alocação de recursos orçamentários já
definidos poderia comprometer a execução de programas e projetos
em outras relevantes áreas de atuação do Estado.

Não são procedentes as argumentações do Governador do Estado.
As ações no campo da segurança pública constituem "dever do
Estado, direito e responsabilidade de todos", nos termos do art. 144
da Constituição Federal. Integram, portanto, o núcleo indelegável da
atuação do poder público, razão pela qual a previsão de recursos
orçamentários suficientes para sua efetivação constitui uma obrigação
do Estado.

Em que pese ao esforço do Governo do Estado, que, efetivamente,
liquidou valores maiores do que o inicialmente previsto, conforme
mostram os quadros a seguir apresentados, em que são detalhadas
as despesas com a função de segurança pública, a relação entre
custeio e investimentos, como também se pode notar, revela um
grande desequilíbrio. O primeiro quadro mostra o total geral investido
na segurança pública.

Quadro 1
Despesas com Segurança Pública

* - O referido Quadro 1 foi publicado na edição do Diári do
Legislativo" de 17.32001.

O quadro a seguir apresentado mostra os valores despendidos
apenas com investimentos, isto é, com o reaparelhamento material
dos órgãos de segurança pública.
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Quadro II

Investimentos em Segurança Pública
* - O referido Quadro II foi publicado na edição do "diário do

Legislativo" de 17.3.2001.
Percebe-se que despesa liquidada de investimentos na segurança

pública representa cerca de 2,47% do total despendido pelo Estado.
Para reforçar a argumentação no sentido da existência de um fundo
específico, apresentamos, ainda, dados acerca do dispêndio com
investimentos na Policia Militar, que mostram a insuficiência e a
descontinuidade na alocação de recursos, nos últimos anos.

Quadro III
Investimentos na Polícia Militar

ment	1.480	750	6.750
o

17.36 1 16.844.	1.919.
6.154	912	820

Lembramos, ainda, que a criação de um Fundo Estadual de
Segurança Pública obedece ao mesmo modelo e formato do Fundo
Nacional de Segurança Pública, criado pela Medida Provisória n°
2.045-1, de 281612000. As ações mineiras estão, portanto, em
consonância com o modelo adotado pelo Governo Federal, portanto
podem facilitar a harmonização entre as ações de um amplo sistema
de segurança pública, uma vez que o art. 70 da medida provisória faz
menção expressa á possibilidade de transferências
intergovernamentais de recursos.

A definição de recursos específicos, que assegurem a continuidade
de ações e de investimentos na função de segurança pública, objetivo
maior que orienta a criação do FESP, não compromete a ação do
poder público. Pelo contrário, os números apresentados neste parecer
mostram que os investimentos no aparelhamento dos órgãos policiais
no Estado são relativamente baixos e irregulares.

Finalmente, gostaríamos de ressaltar que a criação do FESP não
trará dificuldades na execução orçamentária para o ano de 2001, pois
o Fundo não constitui, neste exercício, unidade orçamentária.
Entretanto, a partir de sua criação, deve-se adequar o orçamento do
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Estado, o que deverá acontecer quando da tramitação da proposta
para o exercício de 2002.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição ao veto oposto pelo

Governador do Estado à Proposição de Lei n° 14.678.
Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, Presidente - Bilac Pinto, relator - João Leite.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.689
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, inciso VIII, c/c o art. 70, inciso II, da Constituição do Estado, opôs
veto total á Proposição de Lei n° 14.689, que acrescenta dispositivos à
Lei n° 13.414, de 23112199, a qual cria o Conselho Deliberativo do
Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais - CODEI.

Encaminhado o veto á apreciação da Assembléia, por meio da
Mensagem n° 17512001, compete a esta Comissão emitir parecer
sobre a matéria, nos termos do art. 22 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 14.689 acrescenta o inciso III ao art. 3 0 da

Lei n° 13.414, de 1999, o qual define a composição do CODEI,
prevendo que este será composto por dois representantes do Poder
Executivo, indicados pelo Governador do Estado, um representante do
Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da Assembléia Legislativa,
um representante do Poder Judiciário, indicado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, um representante do Ministério Público,
indicado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, e um
representante do Tribunal de Contas do Estado, indicado por seu
Presidente.

O Governador do Estado vetou a referida proposição por conter vício
de natureza formal, uma vez que a alteração da estrutura da autarquia
é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 66,
III, e" e do art. 90, V, da Constituição do Estado. Ademais, a extinção
do Conselho Diretor do IPSEMG, prevista no art. 21 da proposição,
não poderia ser efetivada enquanto não fosse implantado o Conselho
Deliberativo.
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O CODEI é o órgão de deliberação e orientação superior

integrante da estrutura do IPSEMG e tem por finalidade o
estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização,
operação, atuação e administração das diversas unidades
administrativas da autarquia. Compete-lhe, entre outras matérias,
deliberar sobre a política de concessão dos benefícios e serviços do
Instituto; as propostas para aperfeiçoar os instrumentos de
atendimento beneficiário; a política de prestação de serviços e de
atendimento ao segurado e seus dependentes; as diretrizes para
formulação de convênios com os municípios e Câmaras Municipais; o
disciplinamento dos diversos níveis da estrutura administrativa do
Instituto. Analisando-se apenas essas atribuições, já se verifica a
importância do Conselho e a urgente necessidade de sua
implementação.

Ocorre, no entanto, que veto do Governador ao dispositivo da
proposição de lei que resultou na Lei n° 13.414, que previa a
composição do Conselho, inviabilizou a sua implantação. O Poder
Legislativo, diante de tão grave situação, que, em síntese, prejudica a
política previdenciária do Estado e todos os seus segurados, procurou
corrigir a distorção por meio da Proposição de Lei n° 14.689, objeto,
novamente, de veto. O impasse continua, e o parlamento não pode
ficar inerte diante dessa situação. Assim, para que se efetive a
implantação do CODEI, opinamos pela rejeição do veto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total á

Proposição de Lei n° 14.689.
Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rogério Correia, relator - Sargento

Rodrigues.	 -
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N°

14.691
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 171/2001, o Governador do Estado,

utilizando-se das atribuições lhe são conferidas no art. 90, inciso VIII,
c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, encaminha a esta Casa as
razões que o levaram a opor veto total à Proposição de Lei n° 14.691,
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que institui o parcelamento de multas em atraso, decorrentes de
infrações de trânsito.

Nos termos do art. 111, 1, "b", do Regimento Interno, foi a matéria
distribuída a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Conforme consta em sua mensagem, o Chefe do Poder Executivo,

ao opor veto total à Proposição de Lei n° 14.691, apresentou como
justificativa a impossibilidade de o Estado legislar acerca de matéria
que envolva trânsito. Fundamentou-se, para tanto, no art. 22, inciso
XI, da Lei Maior. Salientou, ainda, que a Lei Federal n° 9.503, de
1997, que contém o Código de Trânsito Brasileiro, também impõe
limite aos Estados no que tange ao parcelamento de multas
decorrentes de infrações de trânsito.

O entendimento do Governador, conforme se depreende das razões
do veto, é razoável. O Código de Trânsito Brasileiro, de fato, impõe ao
proprietário de veículo a obrigatoriedade de quitar, antes do
licenciamento, o IPVA, o seguro obrigatório e as multas ( 2°. do art.
131). O calendário do licenciamento, por sua vez, deverá ser
estabelecido pelos Estados nos termos de resolução do Conselho
Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Conforme já divulgado, o Estado de Minas Gerais fixou o calendário
para licenciamento dos veículos para o exercício de 2001, o qual se
inicia em junho do corrente ano. Tal fato, por si só, impede o
parcelamento de multas, visto que somente os veículos que
apresentarem a quitação dos três itens citados serão licenciados. A
prevalecer a possibilidade de parcelamento em dez vezes, ficaria
ultrapassado o prazo limite para licenciamento, o que impediria o
licenciamento dos veículos cujos proprietários optassem pelos
benefícios da lei.

Como se vê, há impedimentos constitucionais e mesmo
operacionais para se viabilizar o acolhimento da proposição oriunda
do Poder Legislativo, apesar do relevante alcance social da proposta
contida no projeto original, cujo autor foi o Deputado Hely Tarqüínio.
Assim sendo, assiste razão ao Chefe do Poder Executivo em opor
veto total à proposição.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela manutenção do veto total à
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Proposição de Lei n° 14.691.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, Presidente - Bilac Pinto, relator - João Leite (voto

contrário).
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.29012000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo instituir o Dia do Defensor Público do Estado de
Minas Gerais, a ser comemorado anualmente em 19 de maio.

A proposição foi publicada no diário oficial e a seguir distribuída a
esta Comissão, a fim de receber parecer quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme preceitua o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O exame da competência legislativa do Estado federado para

instituir data comemorativa nos faz remeter, de início, ao § 1 0 do art.
25 da Constituição Federal, segundo o qual 'são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição". A seguir, devemos nos reportar ao art. 22 da mesma
Cada, onde estão elencadas as matérias cuja competência legislativa
está reservada privativamente à União. E ali não se encontra
nenhuma referência àquela de que trata o projeto de lei sob comento.

Por inferência, conclui-se que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa está reservado aos Estados
membros da Federação. Esse entendimento é tão cabal que a
Constituição mineira, em seu art. 210, assegura que lei disporá sobre
a fixação de tais datas.

Ainda que a proposição não apresente vicio de natureza jurídica,
convém apresentar-lhe emenda a fim de aprimorar a redação dada ao
art. 1 1 , de conformidade com a boa técnica.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.29012000 com
a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica instituído o Dia do Defensor Público do Estado de

Minas Gerais, a ser comemorado anualmente em 19 de maio.".
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.307/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade Enta de
Ouro, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 211212000 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
preliminarmente, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria de que trata o projeto é regulada pela Lei n° 12.972, de

27T7198, cujo art. 1 0 estabelece como condição imprescindível para
que uma sociedade civil possa ser declarada de utilidade pública, a
comprovação de que possui personalidade jurídica; está em
funcionamento há mais de dois anos; seus Diretores são pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Visto que tais requisitos foram plenamente atendidos pela entidade
em causa, infere-se que não há óbice à aprovação do projeto de lei
sob comento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.30712000, na
forma original.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho

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

1.315/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O projeto de lei em tela é do Deputado Paulo Piau e tem por

escopo seja declarada de utilidade pública a Missão de Apoio Social,
com sede no Município de Frutal,

Após sua publicação, ocorrida em 8112/2000, a proposição foi
encaminhada a este órgão colegiado, a quem compete examinar
preliminarmente a matéria, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1 0 da Lei n° 12.972. de 2717198, são condições

necessárias para que uma entidade sediada em nosso Estado possa
ser agraciada com o título declaratôrio de utilidade pública: ser dotada
de personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois
anos, e serem os membros de sua diretoria idôneos e não
remunerados pelo exercício de suas funções.

Conclui-se do exame da documentação juntada ao processo que a
entidade atende aos quesitos enunciados, pelo que a proposição em
causa não encontra óbice à sua aprovação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.31512000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

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

1.316/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos Produtores
Rurais de Sacramento, com sede nesse município.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 811212000 e
a seguir encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Depreende-se da documentação apensa ao processo que o
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Sindicato dos Produtores Rurais de Sacramento atende aos
requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.972, de 2717198, para a
declaração de utilidade pública estadual.

Com efeito, trata-se de entidade civil dotada de personalidade
jurídica que se encontra em regular funcionamento há mais de dois
anos, e seus Diretores, de comprovada idoneidade, não são
remunerados pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.31612000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

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

1.318/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela pretende

seja declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Paulo de Tarso,
com sede no Município de Timóteo.

Publicada em 811212000, 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 referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois

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

Constatamos, pois, que ela atende ao que dispõe a Lei n° 12.972, de
2717198, disciplinadora do processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.31812000 nos termos em que foi
apresentado.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Agostinho Silveira.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°269/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei
em epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Elói Mendes o imóvel que menciona-

Publicado em 3014199, foi o projeto distribuído a esta Comissão, à
qual compete examiná-lo preliminarmente, quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel de que trata a proposição sob comento constitui-se de três

terrenos contíguos, com áreas de 2.000m 2, 1.280m1 e 400m2,
perfazendo um total de 3.680m 2, registrados, respectivamente, sob o
n° 10.381, a fis. 158 do livro 3-1, sob o n°1.282, a fis. 262 do livro 2, e
sob o n° 11.260, a fis. 127 do livro 3-J, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Elói Mendes.

Tais bens foram doados ao Estado para abrigar a Escola Estadual
Júlia Camões Vieito, municipalizada em 1977, época em que passou a
denominar-se Escola Municipal Júlia Camões Vieito, não tendo sido,
entretanto, feita a transferência dos bens imóveis ao patrimônio do
Município de Elói Mendes, fazendo surgir, assim, obstáculos de ordem
legal para se fazerem a manutenção e melhorias no estabelecimento.
Faz-se necessária, portanto, a transferência de domínio dos imóveis
para o município e, para tal, a necessária autorização legislativa
consubstanciada na proposição sob análise.

Tratando-se de uma das formas de alienação de bem público, o
projeto de lei em tela deve estar em conformidade com os preceitos
de natureza constitucional e administrativa que regem a matéria.

No campo dos preceitos de natureza constitucional, devemos
atentar para o estatuído pelo art. 18 da Constituição Estadual, que
sujeita esse tipo de alienação à autorização deste Legislativo.

No campo dos preceitos de natureza administrativa, atente-se para o
que dispõe o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, o art. 16 da
Lei Estadual n° 9.444, de 25111187, que condicionam a validade da
alienação de bens imóveis do Estado, mesmo entre entes estatais, à
prévia autorização legislativa, ao interesse público devidamente
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justificado, à avaliação prévia e à licitação.

Para o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário
averiguar-se o cumprimento desses requisitos.

Com relação ao dito interesse que deve envolver a operação com
bens públicos, acreditamos fosse ele satisfeito caso se convertesse a
alienação, pois apenas sendo proprietário do imóvel é que o município
pode destinar verbas para sua manutenção e reforma.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar o certame licitatório, no caso
em análise apresenta-se descabido, uma vez que não há
possibilidade de competição.

Quanto à avaliação informamos que deverá ser designada comissão
técnica para avaliar o bem a ser transferido ao patrimônio do
município.

Resta-nos por fim comentar que apresentamos substitutivo ao
projeto com vistas a corrigir o instituto previsto em seu art. lO. Trata-se
agora de autorizar a doação do imóvel, e não a reversão ao município.
E que, quando da transferência para o Estado, foi feita uma doação
pura e simples, não cabendo, portanto, a figura da reversão.

Além disso, recorrendo ao § 4 0 do art. 17 da Lei n° 8.666, de
2116193, e verificando que no instrumento de doação deverão
obrigatoriamente constar o encargo, o prazo de seu cumprimento e a
cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, acrescentaremos
ao projeto parágrafo e artigo para nortear o instrumento futuro de
transferência de domínio.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 269199 na forma
do substitutivo a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes os

imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a-doar ao Município de

Elói Mendes os imóveis constituídos de terrenos contíguos e
respectivas benfeitorias, com áreas de 2000m2 (dois mil metros
quadrados), de 1.280M2 (mil duzentos e oitenta metros quadrados) e
de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), situados nesse município,



478
no Bairro Santa Zita, registrados respectivamente sob o n° 10.381
do livro 3-1, a fis. 158, n° 1.282 do livro 2, a fls. 282, e sob o n° 11.260
do livro 3-J, a fis. 127, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de EIói Mendes.

Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo destinam-se a
abrigar a Escola Municipal Júlia Camões Vieito.

Art. 21 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
• Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Agostinho Silveira - Márcio Kangussu.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.317/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por
objetivo seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Vigilantes
da Colina de Bom Sucesso, n° 68, com sede no Município de Bom
Sucesso.

Após sua publicação no "Diário do Legislativo", ocorrida em
811212000, foi o projeto encaminhado a este órgão colegiado a fim de
ser examinado preliminarmente, de acordo com o disposto no art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O assunto de que trata a proposição está regulado pela Lei n°

12.972, de 2717198, cujo art. 1 0 estabelece que podem ser declaradas
de utilidade pública as sociedades civis que comprovarem possuir
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois anos
e serem seus Diretores pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Examinada a documentação que acompanha o projeto, constata-se
o inteiro atendimento a essas exigências, pelo que a proposição sob
comento não encontra óbice à sua aprovação.

Conclusão
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Em face do aduzido,	concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.31712000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.22212000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° i .222/2000, do Deputado lvair Nogueira, que
declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -I com sede no Município de Igarapé, foi
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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° 1.22212000
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Igarapé, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE - de Igarapé, com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.69012000
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em análise

requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja solicitado ao
Procurador-Geral da Fazenda Estadual o envio a esta Casa de toda a
documentação relativa às transações ou a qualquer outra espécie de
acordo (compensação, parcelamento, exclusão de débitos, etc.)

Z5 1
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realizadas pelo Governador do Estado, a partir do exercício de
1998, e que envolvam a Fazenda Estadual.

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Carta Estadual, mediante o ai 54, § 30, confere ao parlamento,

além do controle exercido juntamente com o Tribunal de Contas do
Estado, a prerrogativa de encaminhar pedido escrito de informação às
autoridades estaduais sobre fatos ou atos que envolvem a
administração pública, e a recusa, ou o não-atendimento, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, órgão a que se destina
o pedido de informação, é uma instituição pertencente à estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda e exerce funções
essenciais, nos termos da Constituição Estadual, competindo-lhe,
privativamente, no que diz respeito a matéria tributária, entre outras,
emitir parecer em consulta formulada por órgão da administração
direta, conforme disciplina o art. 3 0, IX, da Lei Complementar n° 35, de
29/12/94.

O teor da solicitação é extremamente procedente, pois a este Poder
é outorgado constitucionalmente o ato de fiscalizar, e, como não há
publicação oficial sobre a matéria, a este Parlamento as informações
tornam-se importantes para uma análise mais acurada do assunto.

Apresentamos emenda à proposição para dar o nome correto ao
órgão a que se destina, conforme está consignado no art. 22, § 2 1, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
mineira.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.69012000 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Onde se lê: "Procurador-Geral da Fazenda Pública Estadual", leia-
se: "Procurador-Geral da Fazenda Estadual".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Wanderley Ávila, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Alvaro Antônio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.75712000
Mesa da Assembléia

Relatório
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer ao

Presidente da Assembléia Legislativa sejam solicitadas ao Secretário
de Estado de Recursos Humanos e Administração informações sobre
a progressão dos servidores estabelecida no Decreto n° 36.033, de
1994, e sobre a atual situação do pessoal da extinta MinasCaixa e do
Quadro do Magistério que optou pelo Quadro Permanente em 1987.

Publicada em 2411112000, vem a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Analisando o pedido de informações em causa, temos a dizer que a

progressão dos servidores estabelecida no Decreto n° 36.033, de
1994, foi objeto de questionamento no Requerimento n° 386199, da
Deputada Maria Olivia, já encaminhado por meio do Oficio n° 1.717199
à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.

Quanto â situação do pessoal que atuava na extinta MinasCaixa, a
Lei n° 10.470, de 1514191, dispõe que será absorvido pelo quadro de
pessoal da administração direta do Poder Executivo.

O parágrafo único do art. 30 da referida lei dispõe que "o
remanejamento será feito pela Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração para os locais da administração direta do
Poder Executivo, com observância da seguinte ordem de preferência:

- em município de escolha do servidor;
II - no domicílio do servidor;
III - em outro município da região correspondente ao domicílio do

servidor".
Temos, ainda, a dizer que este assunto foi objeto dos

Requerimentos n°s 357, 358 e 360199 e do Projeto de Lei n° 40199, do
Deputado Doutor Viana, e de exaustivas reuniões no Plenário.

Em relação aos funcionários do Quadro do Magistério que optaram
pelo Quadro Permanente em 1987, consideramos conveniente que a
Secretaria informe a este parlamento se a remuneração salarial
destes equivale à remuneração do pessoal do Quadro Permanente e
se foi cumprido o que determinava a legislação vigente na época da
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opção.

Diante de tais circunstâncias, optamos por apresentar substitutivo á
matéria, tendo em vista que parte das informações já foi objeto de
outras proposições.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.75712000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentada.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia requer a V.
Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração pedido por escrito de
informação sobre o Quadro do Magistério que optou pelo Quadro
Permanente em 1987, com as seguintes indagações: se a
remuneração salarial dos optantes tem equivalência com a do Quadro
Permanente; qual o critério adotado para o enquadramento dos
optantes em relação aos níveis e cargos do pessoal do Quadro
Permanente; se foi cumprido o que determinava a legislação vigente
na época sobre transferência de .pessoal.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.76212000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em
análise requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração pedido
de informação indagando o motivo pelo qual os servidores
aposentados e idosos estão sendo obrigados a se recadastrar
somente nas cidades regionais-administrativas.

Publicada em 3011112000, vem a matéria à Mesa da Assembléia
para emissão de parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
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instituiu o Programa Anual de Recadastramento para os inativos da
administração direta do Poder Executivo pela Resolução n o 87, de
2511012000.

Conforme estabelece o seu art 21, para se processar o
recadastramento, o inativo deve comparecer, anualmente, no mês de
seu aniversário, munido de documento de identidade, em qualquer
unidade da SERHA.

Em 2411112000, aquela Secretaria editou a Resolução n° 95,
alterando a Resolução n° 87, estendendo o recadastramento a
qualquer posto da Administração Fazendária - AF

As referidas unidades de recadastramento não possuem
representação em todos os municípios de nosso Estado, e, em se
tratando do pessoal inativo, muitos, por razões de saúde, não podem
se locomover de um município a outro para efetivar o que determina a
Resolução n° 95.

Diante de tais circunstâncias, consideramos o pedido proposto
convincente e oportuno, pois, no nosso entendimento, tal
recadastramento poderia ser feito por outros meios.

Por tais razões, optamos por apresentar substitutivo à matéria, a fim
de tornar mais abrangente o pedido de informação proposto.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.76212000, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
z	Gerais:

O Deputado que este subscreve requer a V.Exa., nos termos
IG regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Recursos

Humanos e Administração pedido por escrito de informação
indagando o motivo pelo qual não foi previsto, na Resolução n° 95, de

; 2411112000, o recadastramento dos inativos da administração direta
do Poder Executivo nos Correios e Telégrafos ou, mesmo, por
computador, limitando-se, apenas, às unidades SERRA e à
Administração Fazendária - AF.

j	Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - lvo José - Mauri Torres - Wanderley Avila - Alvaro Antônio.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.770/2000

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em
análise requer ao Presidente da Assembléia, na forma regimental,
seja enviado ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG - I solicitando as seguintes informações:

- cópias do Balancete Analítico, cuja referência interna da
COPASA-MG é BAL-OOS, Nível 2, e do Balancete Sintético, cuja
referência interna é BAL-001, Nível 005, relativos aos meses de
dezembro de 1999 e setembro de 2000;

II - detalhamento da composição do saldo da subconta Convênios,
integrante da conta Realizável a Longo Prazo, no valor de
R$88.384.000,00, em 31112199, informando os nomes das entidades
conveniadas, os projetos em que os recursos foram ou estão sendo

-" -aplicados e os respectivos valores totais (desembolsados e a
desembolsar) e as fontes dos recursos envolvidos.

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
Foi outorgada ao Poder Legislativo a competência para exercer

- fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta,
mediante controle externo, conforme dispõe o art. 74 da Cada mineira.

Acreditamos que o parlamentar, ao indagar tais questões, visa a
dotar esta Casa do conhecimento necessário ao exercício de sua
função fiscalizadora.

Por tais razões, entendemos que o requerimento versa sobre
matéria conveniente e oportuna, e as indagações formuladas referem-
se a dados cujo nível de detalhamento só o órgão ao qual são
destinadas está apto a responder.

Vale ressaltar, ainda, o seguinte esclarecimento: apesar de o § 3 1 do
art. 74 dispor que as unidades administrativas dos Poderes do Estado
e as entidades da administração indireta publicarão, mensalmente, no
órgão oficial e, facultativamente, em jornais locais, resumo do
demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no período, os
dados requeridos não foram encontrados nestas publicações.
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Conclusão

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
1.77012000, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.77312000

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, a proposição em
análise solicita seja encaminhado à Secretária de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos e ao Secretário de Estado da Segurança Pública
pedido de informações acerca dos motivos pelos quais não foi
encaminhado a esta Casa o plano estratégico previsto no §20 do art. l°
da Lei n° 12.985, de 3017198, que transfere a administração das
cadeias e dos presídios para a Secretaria de Estado da Justiça e de
Direitos Humanos.

Publicada em 1 111212000, vem a matéria à Mesa para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.985 estabelece a transferência da administração dos

presídios e das cadeias do Estado da Secretaria da Segurança
Pública para a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos e
determina aos órgãos envolvidos no processo de transferência a
formulação de um plano estratégico que preveja a migração, no prazo
de dois anos após a publicação da lei, de todo o contingente de
presos, além do cálculo dos custos relativos a cada fase da
programação, das fontes de despesas e dos recursos humanos
necessários à implementação da transferência.

Em 271912000, foi editada a Lei n° 13.720, que concede novo prazo
para a transferência da administração das cadeias e dos presídios
para a Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos e determina o
encaminhamento à Assembléia Legislativa, para apreciação no prazo
de 45 dias, do plano estratégico a que se refere o §2 1 do art. 1 1 da Lei
n° 12.985, de 3017198.

Passados quatro meses desde a edição da citada lei, as Secretarias
envolvidas não enviaram a esta Casa o referido plano.

ZI
cl
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Como para a sua execução estão previstas despesas

orçamentárias, além da respectiva fonte que as originará, acreditamos
ser de suma importância que este parlamento aprecie a matéria,
principalmente para verificar se há adequação dessa matéria com a lei
orçamentária anual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Assim,
esta Casa estará cumprindo a relevante função fiscalizadora que lhe
foi atribuída pelo inciso XXXI do art. 62 da Constituição mineira.

Não obstante tal ajuizamento, consideramos conveniente apresentar
emendas à proposição para retificar o nome da autoridade a que ela
será dirigida, além de suprimir excesso em seu texto.

Conclusão
• Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
1.77312000 com as emendas a seguir apresentadas.

EMENDA N°1
Onde se lê "Secretária de Estado da Justiça", leia-se "Secretária de

Estado da Justiça e de Direitos Humanos".
EMENDA N°2

Suprima-se do corpo do requerimento a expressão nos termos do
art. 30 da Lei n° 13.72012000".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.78712000

Mesa da Assembléia
Relatório

Apresentada pela Comissão Especial do IPEM, a proposição em tela
solicita ao Presidente desta Casa o encaminhamento de oficio ao
Auditor-Geral do Estado e ao Secretário da Ciência e Tecnologia
pedindo que enviem cópia de toda a documentação envolvendo a
exoneração do Sr. Wilton Braga de Oliveira, Diretor-Geral do IPEM, do
pronunciamento feito pelo Secretário em reunião da Comissão, em
2811112000, e do resultado da auditoria realizada no Instituto.

O requerimento foi publicado no "Diário do Legislativo" de 711212000
e, a seguir, encaminhado a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O Diploma Regimental no art. 100, inciso IX, confere às
comissões o poder de "encaminhar, por intermédio da Mesa da
Assembléia, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, a
dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral
da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais".

Na Carta Estadual vemos o mesmo mandamento, agora aplicado
genericamente à Assembléia, expresso nos § 20 e 30 do art. 54. Tem
o requerimento 1 portanto, fundamento legal quanto à iniciativa.

Devemos lembrar que essa prerrogativa constitucional atende ao
princípio do controle externo de um Poder sobre os demais,
especialmente do Legislativo sobre o Executivo, concretizado
cabalmente nos arts. 73 e 74 da Carta mineira. Entre outras coisas,
esses dispositivos afirmam que os atos das unidades administrativas
dos Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se
sujeitarão ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, que
deve observar os aspectos de legalidade, legitimidade e
economicidade de ato de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação.

As considerações apresentadas indubitavelmente indicam que o
aludido pedido é oportuno e está de acordo com o ordenamento
constitucional vigente. Contudo, esse entendimento não nos desobriga
do dever de apontar dois problemas constatados no bojo do
requerimento.

Um deles refere-se à desnecessidade de se encaminhar o ofício a
duas autoridades. Ajuizamos ser suficiente e oportuno que apenas o
Secretário de Estado seja o destinatário.

O outro refere-se à incoerência de se solicitar cópia de um
pronunciamento feito à própria Comissão Especial, evidentemente nas
dependências desta Casa, por autoridade de outro Poder, quando a
Comissão pode facilmente dispor desse documento, haja vista que as
reuniões são comumente gravadas, e, por solicitação, as fitas podem
ser transcritas.

Em função dessas constatações, apresentamos substitutivo à
proposição para, a um só tempo, sanar as questões e aprimorar o seu
texto, em consonância com a boa técnica legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
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1.78712000, na forma do Substitutivo n° 1, formalizado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais.
A Comissão Especial do IPEM requer a V. Exa. seja encaminhado

ofício ao Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia solicitando-lhe
o envio a esta Comissão de cópia de toda a documentação
envolvendo a exoneração do Sr. Wilton Braga de Oliveira, Diretor-
Geral do IPEM, bem como da auditoria realizada nesse órgão.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.80312000

Mesa da Assembléia
Relatório

A proposição em referência é de autoria do Deputado Amilcar
Martins e tem por objetivo requerer à Presidência desta Casa o envio
de oficio ao Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais -
CEMIG -, solicitando-lhe as seguintes informações:

1. Foram publicados no "Minas Gerais" de 2911112000, na pág. 15,
caderno 1, "Publicação de Terceiros", os extratos referentes â
contratação da Empresa de Vigilância Armada Ltda., Vigilância e
Segurança Ltda., Coliseu Segurança Ltda. e Ronda Serviços de
Vigilância Ltda., com o objetivo de promover reforço da segurança da
CEMIG no período de negociação coletiva. Qual a necessidade
concreta desse reforço, que levou a contratos que totalizam
R$1.1152.924,80?

2. A CEMIG possui quadro próprio de servidores destinados a
proceder à segurança de seus prédios ou os terceiriza?

3. Qual a razão do parcelamento dos contratos em quatro vezes?
4. Qual a quantidade de vigilantes e o preço individual de cada um

dos contratos?
5. Sendo alegada a necessidade de contratação direta para o

reforço de segurança enquanto se negocia o acordo coletivo de
trabalho, qual o motivo de não se ter efetivado contratação para
prazos inferiores, com sucessivas prorrogações, se necessárias,
permitindo-se preços menores?
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6. Os contratos citados foram executados total ou parcialmente?
7. Quanto tempo demorou o processo de negociação do acordo

coletivo?".
Após a publicação do requerimento no "Diário do Legislativo" de

711212000, foi ele encaminhado a este órgão colegiado a fim de
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

-	 Fundamentação
E o § 30 do art. 54 da Constituição do Estado que confere

legitimidade à iniciativa da proposição, pois assim dispõe:
" 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, ao
Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades estaduais,
e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

A CEMIG é uma sociedade de economia mista, cujo controle
acionário pertence ao Estado, fazendo parte, assim, da administração
indireta e sujeitando-se ao controle externo exercido pela Assembléia
Legislativa, conforme dispõe a Constituição do Estado ao tratar da
fiscalização e dos controles (art. 73, § 1 0, II.).

O autor da proposição chama a atenção para o fato de a CEMIG ser
uma empresa importante para a nossa economia, para que não
mereça o acompanhamento atento dos parlamentares sobre seus
atos, especialmente os recentes contratos de serviços com terceiros,
celebrados sem licitação.

Ajuíza-se, portanto, que o pedido de informações tem o mérito de
pretender tornarem transparentes os atos daquela empresa, condição
esta de grande importância quando se trata de gestão da coisa
pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

180312000, na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 -de março de 2000.
Antônio Júlio, Presidente - Alvaro Antônio, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.82512000

Mesa da Assembléia
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Relatório

A proposição em tela é do Deputado Mauro Lobo e tem por escopo
seja enviado ofício ao Governador do Estado, em nome desta Casa,
solicitando-lhe informações sobre os motivos que estão impedindo os
mutuários que celebraram contratos de financiamento habitacional
com a extinta MinasCaixa e a COHAB-MG, até 31112187, com
cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS -

de quitar seus financiamentos com 100% de desconto, nos termos
da Medida Provisória n° 1981-52, do Governo Federal.

Publicado em 1511012000, no diário oficial, foi o requerimento, em
seguida, encaminhado a este órgão colegiado, a fim de receber
parecer, nos termos do disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Esclarece o autor da matéria que a referida medida provisória

permite à Caixa Econômica Federal oferecer desconto de 100% na
quitação dos financiamentos habitacionais firmados por meio de
contratos com outros agentes financeiros assinados até 31112187, que
tenham cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais
e estejam com o pagamento em dia. No entanto, essa mesma
entidade financeira, ao relacionar os agentes financeiros que estariam
contemplados com este desconto, deixou de mencionar a extinta
MinasCaixa e a COHAB-MG, sob a alegação de que há "necessidade
de um acedo entre a CEF e o Governo Estadual". Diante disso e dada
a relevância do assunto para um grande número de mutuários
mineiros que estão nesta situação - argumenta o mesmo parlamentar
-, urge sejam dadas detalhadas explicações sobre os motivos que
estão criando óbice a que se concretize o aludido acedo.

Embora o assunto de que trata a proposição diga respeito ao
interesse público e, sob este aspecto, esteja amparada
constitucionalmente, cumpre-nos dizer que o mesmo não ocorre
quanto ao encaminhamento que lhe foi dado. Expliquemos: o fato é
que a Carta mineira, ao atribuir à Assembléia Legislativa poder de
encaminhar pedido por escrito de informação a diversas autoridades
estaduais, enunciadas nos § 2 1 e 31 do art. 54, não faz menção ao
Chefe do Poder Executivo. E de outra maneira não poderia ser, pois
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entende-se que os seus auxiliares são os agentes capazes e
apropriados a atender tais pedidos.

Desta forma, é nosso dever apresentar emenda ao requerimento,
estabelecendo como destinatário do oficio o Secretário de Estado da
Fazenda, a quem, no nosso entender, melhor concerne o pedido de
esclarecimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.62512000, com a Emenda n° 1, nos termos que se seguem.

EMENDA N° 1
No requerimento, onde se lê "Governador do Estado de Minas

Gerais", leia-se "Secretário de Estado da Fazenda".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 13 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Alberto Pinto Coelho -

Olinto Godinho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 151312001, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Carlos
Alberto Capistrano de Alckmin, ocorrido em 101312001. (- Ciente.
Oficie-se.)

E
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 135 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 131312001
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 23 Parte
(Ordem do Dia): Questões de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos do Deputado Sebastião Costa (9);
prejudicial idade - Questões de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos;
questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação, em
turno único, do Projeto de Lei n° 1.27112000; emissão do parecer pelo
relator - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila -

Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrôsio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Hemieto - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - 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 - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 201h15min, 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. 20-



493
Secretário, para procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
Ata

- O Deputado Álvaro Antônio, 30-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

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

Presidência vai passar à 21 Parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, não vi, ao longo

desses dois anos de minha experiência neste Plenário, uma ata tão
confusa, que não reflete o que ocorreu, nesta tarde, em Plenário, a
ponto de não compreendermos várias coisas lidas pelo Deputado
Alvaro Antônio. Acompanhei atentamente a leitura. Se V. Exa. - como
sei que é - for um homem de bem e de justiça, reconhecerá que não é
possível a aprovação de pronto de uma ata que não reflete o que
aconteceu na reunião da tarde, como os pronunciamentos importantes
a respeito de um episódio tão grave como a crise política vivida pelo
Estado, com o desgoverno do Governador Itamar Franco, em que
uma Procuradora-Geral é acusada de improbidade administrativa e de
crimes graves. No entanto, pela leitura da ata, não sabemos ao certo
quem levantou questão de ordem, se o Deputado João Leite, o
Deputado Miguel Martini e assim por diante.

Assim, se não me é permitido solicitar reparos, quero que, no
' mínimo, essa ata reflita para a posteridade - falo, também, como

professor de história e como historiador - o registro escrito do que
acontece nesta Casa. Esse interesse não se restringe apenas aos
jornais de amanhã, mas é importante para a história política do nosso

; Estado. E grave o fato de uma ata não refletir efetivamente os
acontecimentos que se desenrolaram neste Plenário. Sei que V. Exa.
tem sensibilidade e compreensão para entender com clareza o que
estou dizendo.

Portanto, Sr. Presidente, solicito que, na ata desta reunião
extraordinária, que está sendo realizada nesta noite de terça-feira,
fique registrada a minha palavra de protesto, ou seja, que os discursos
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proferidos na reunião da tarde de hoje não foram refletidos na sua
inteireza e na sua importância pela ata. Não ficamos sabendo nem
mesmo o nome do Presidente do Rotary Internacional que virá. Na
compreensão de vários Deputados, trata-se do Deputado Chico
Rafael, que tem nível para ser Presidente não apenas do Rotary
Internacional, mas do Rotary mundial e de todos os Rotaries do
mundo. Não sei se é Presidente do Rotary Internacional. Conforme a
leitura que acabamos de ouvir, ficou entendida a visita do Presidente
do Rotary Internacional, Chico Rafael. Se for esse o fato, congratulo-
me com o Deputado Chico Rafael por mais esse título.

E fundamental a correção da ata ou uma nova leitura, a fim de que
possamos ter uma ata que reflita nosso trabalho, o nosso esforço, o
que aconteceu na tarde de hoje, nesta Casa.

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser respondida, mas
• Presidência gostaria de esclarecer ao Plenário que, de acordo com
• Seção VI do Regimento Interno, art. 41, "Serão lavradas duas atas
dos trabalhos da reunião pública:

- uma, em minúcias, para ser publicada no órgão oficial dos
Poderes do Estado;

II - outra, sucinta, para ser lida, aprovada e assinada na reunião
seguinte".

Portanto, está esclarecida a questão ao Plenário, e espero que o
Deputado tenha a mesma compreensão.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, antes de fazer
minhas colocações, gostaria de solicitar um esclarecimento. O
Deputado Amilcar Martins havia solicitado à Presidência tempo para a
discussão da ata, mas V. Exa. informou-lhe que o tempo já estava
esgotado e que a ata não poderia ser discutida. Mas, se a ata é longa
demais, ou melhor, se todas as atas forem longas demais, nunca vai
haver tempo para a discussão. Então, é preciso que a Mesa tenha um
critério diferente, para que o Plenário não fique prejudicado em seu
direito de querer rever uma situação e até mesmo para aperfeiçoar o
próprio texto.

O que entendemos das colocações do Deputado Amilcar Martins e
de V. Exa., que acabou de ler o Regimento Interno, é que é lido em
Plenário um resumo, bem sucinto, do que ocorreu, e que é feita
também uma ata mais minuciosa, para publicação. Ocorre que o texto
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sucinto, lido em Plenário, não pode contrariar o texto minucioso;
deve refletir com menos detalhes, mas nunca contrariar. E, pelo que
foi levantado pelo Deputado Amilcar Martins, que prestou atenção no
texto, havia algumas colocações que deixaram o entendimento
confuso. Ora, um texto sucinto não tem de ser, necessariamente,
confuso; deve ser apenas um texto enxuto, com menos detalhes e
minúcias, mas que reflita a verdade, que reflita o que ocorreu na Casa
de maneira mais correta. Mas, se a colocação feita, deixa-nos
confusos - a nós, que somos parlamentares -, o que dirá o cidadão
que vê o noticiário ou que está nos vendo agora e que tentou ouvir a
ata pela TV Assembléia - lembrando que a TV Assembléia já está
atingindo cerca de 100 municípios pelo interior de Minas Gerais e que,
portanto, é uma responsabilidade muito grande. Quantas pessoas não
estarão assistindo à TV agora e estão tendo um entendimento
confuso? Se nós, parlamentares, estamos acostumados com certa
confusão, no bom sentido, com uma confusão "organizada", vamos
dizer assim, porque própria do parlamento, imagine a população, que
não está acostumada com essas práticas de Plenário, com essa coisa
um pouco mais solta que é normal do parlamento.

Então, é preciso que as atas tenham atenção especial da Mesa, e
que essa participação do Plenário, em retificações, em pedidos de
esclarecimento e encaminhamentos, seja sempre possível; é preciso
que haja um prazo razoável para que os Deputados possam levantar
essas questões. Mesmo porque a ata pode não representar muito no
momento em que é lida, porque, muitas vezes, é lida em ato contínuo
ao que aconteceu, como é o caso agora: o que aconteceu hoje à tarde

' está sendo lido agora à noite. Então, está fresco na memória de todos
o que aconteceu na parte da tarde, mas, daqui a 1, 5, 10 ou 20 anos,
essa clareza não vai existir mais, e apenas o texto registrado é que vai
servir de fonte. Então, se encontrar, nos anais da Casa, essa ata

; sucinta, que foi lida, contrariando o texto minucioso, o historiador de
amanhã poderá não saber qual delas reflete a verdade: se a lida em
Plenário ou se a publicada, já que o texto de uma contraria o da outra.

Assim é que fazemos um apelo à Presidência para que leve esse
assunto a uma discussão da Mesa, para que haja sempre, sem
importar a hora e o momento, espaço para a discussão e o
esclarecimento da ata, quando qualquer dos parlamentares levantar
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essa questão. Eu, por exemplo, fiz uso da palavra, hoje á tarde, e
acho que, mesmo de maneira sucinta, o texto lido não reflete, na
essência - mesmo que de maneira bem enxuta -, o que falei. Então,
acho que essas reivindicações do Plenário devem ser acatadas pela
Mesa, mesmo porque são questões simples, que não dizem respeito a
nenhuma disputa ou embate político; são apenas para esclarecer o
que de fato ocorreu.

O Sr. Presidente - Da mesma forma, a Presidência informa que não
há questão de ordem a ser respondida e lembra que já informou,
oportunamente, que cumpriu rigorosamente o nosso Regimento
Interno, em seus arts. 22 e, mais especificamente, 23.

•	 Discussão e Votação de Proposições
- Vêm à Mesa e são declarados prejudicados, uma vez que não há

"quorum" para votação, requerimentos do Deputado Sebastião Costa
(9), em que solicita a inversão da pauta da reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Andrade - Peço que suspenda a reunião por 10

minutos, para que todos tomem conhecimento do relatório, na busca
do entendimento.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, se não há "quorum" para
receber os requerimentos apresentados, queremos lamentar a atitude
de V. Exa., que não consegue e não quer explicar uma ata, porque os
Deputados não sabem o nome do Presidente do Rotary Internacional,
que estará na Assembléia amanhã. V. Exa. não se dignou a procurar
saber o nome desse Presidente para dá-lo aos Deputados Amilcar
Martins e Antônio Carlos Andrada, que suscitaram questão de ordem.

O Sr. Presidente - Da mesma forma que o Deputado Amilcar Martins
teve a atenção devida no momento da leitura, esta Presidência está
tendo atenção. E só um esclarecimento. V. Exa. continuará falando.

O nosso Secretário, Deputado Alvaro Antônio, teve o cuidado de
fazer a correção. Não havia observado o ponto e virgula que separava
um assunto do outro. Corrigiu a falha, e esta Presidência observou
essa correção. O Deputado Amilcar Martins está distorcendo a
questão. Não faz sentido essa explicação que V. Exa. nos cobra com
relação ao nome do Presidente do Rotary, porque não há
necessidade. A ata está muito bem redigida e á disposição de todos
os Srs. Deputados, aqui na mesa.
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O Deputado João Leite - Essa é a posição de V. Exa. A nossa é

outra. Não conseguimos saber o nome dessa autoridade. A
Assembléia Legislativa interromperá os seus trabalhos amanhã e a
receberá em Plenário.
A outra questão é que não há o que discutir se V. Exa.,

intempestivamente, retira os requerimentos apresentados a tempo,
com inscrição de encaminhamento, numa pauta colocada pela
Assembléia Legislativa, uma longa pauta de discussão para esta
noite. Então, não há que falar em suspensão dos trabalhos. Se não
existe "quorum" para se discutir e votar nesta noite, o que vamos
suspender para discutir, se V. Exa. retira, com força, os requerimentos
apresentados e todos os nomes dos Deputados inscritos para
encaminhar a votação deles? A decisão de V. Exa. não acompanha o
pedido do Deputado Antônio Andrade, que deseja uma discussão,
pois V. Exa. já decidiu: não há "quorum", retiram-se os requerimentos
e os nomes dos Deputados que se inscreveram para encaminhar a
votação.

O Sr. Presidente - Se havia dúvida, esta Presidência esclarece que
não se pronunciou com relação ao recebimento, mas quanto à
votação, devido à inexistência de "quorum" para fazê-lo.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
aplicasse, por analogia, o mesmo entendimento dado aos
requerimentos à solicitação feita pelo Deputado Antônio Andrade. Ele
solicitou que suspendesse a reunião. Se não há "quorum" para
receber os requerimentos, não o há para continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - Já foi retificado, Deputado. Os requerimentos
t	foram recebidos. No entanto, não havia "quorum" para votação, e foi

isso que a Presidência anunciou.
O Deputado Sebastião Costa - Assim sendo, solicitaria a V. Exa. que

encerrasse a reunião, por falta de "quorum", e amanhã, de manhã,
:	poderemos estar aqui depois de ouvir...

O Sr. Presidente - Há número para a continuação dos trabalhos, Sr.
Deputado. Não há número para votação.

O Deputado Sebastião Costa - Perguntaria ao Presidente: O que
vamos fazer daqui a pouco neste Plenário?

O Sr. Presidente - Existe uma solicitação do Deputado Antônio
Andrade, de suspensão da reunião por 10 minutos. Nesse tempo,
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esperamos que sejam esclarecidas as dúvidas de Plenário entre as
Lideranças.

O Deputado Sebastião Costa - E para a suspensão não precisa de
número? Seria dispensável, no entendimento de V. Exa.?
O Sr. Presidente - Há 32 Deputados presentes no momento.

Portanto, há "quorum" para a continuação dos trabalhos.
O Deputado Sebastião Costa - Assim sendo, gostaria que V. Exa.,

logo após, examinasse nossa postulação, que não tem o objetivo de
obstruir ou tumultuar. Pelo contrário, estamos querendo garantir o
espaço de que a Oposição precisa. V. Exa. sabe perfeitamente que,
no regime democrático, respeita-se a Maioria, mas não se hostiliza a
Minoria. Esse é o pedido que faço, de público, a V. Exa.

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Há 19 Deputados em
Plenário. Não há "quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicito
verificação de "quorum".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 10

minutos, para entendimento entre as Lideranças. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Questão de Ordem
• Deputado Antônio Andrade - Solicito que se faça a recomposição

de "quorum".
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para proceder à chamada dos Deputados para a recomposição de
«quorum-.

• Sr. Secretário (Deputado Alvaro Antônio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não há

"quorum" para votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Hely Tarqüinio - Há uma dúvida, porque contamos o
número de Deputados. Gostaríamos que se votasse por meio do
painel eletrônico. Peço verificação por meio do painel eletrônico.

O Sr. Presidente - Deputado Hely Tarqüínio, esta Presidência
convida V. Exa. a verificar com o Secretário, Deputado Alvaro Antônio,
e o Líder do PFL a listagem de Deputados, na qual foi feita a
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recomposição.

O Deputado Hely Tarqüínio - Existe uma dúvida, Sr. Presidente. Na
verdade, contamos, e eram 23 Deputados.

O Sr. Presidente - Por isso a Presidência coloca a listagem dos
Deputados à disposição de V. Exa. e do Líder do PFL.

O Deputado Hely Tarqüinio - Solicito a V. Exa. que suspenda a
reunião por 5 minutos para conferirmos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai suspender os

trabalhos por 5 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.27112000, do

Governador do Estado, que propõe a revogação da Lei n° 11.085, de
3014193, extinguindo o Fundo SOMMA. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. O projeto teve
sua discussão encerrada, nos termos do art. 274 do Regimento
Interno. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto
quatro substitutivos, sendo um do Deputado Gil Pereira, que recebeu
o n° 3, dois do Deputado Sebastião Costa e outros, que receberam os
n°s 4 e 6, e um do Deputado Miguel Martini e outros, que recebeu o n°
5; e 15 emendas, sendo uma dos Deputados Márcio Kangussu e
Carlos Pimenta, que recebeu o n° 1, três do Deputado Mauro Lobo,
que receberam os n°s 2, 3 e 4, três do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que receberam os n°s 5, 6 e 7, uma do Deputado Irani Barbosa,
que recebeu o n° 8, uma do Deputado Dinis Pinheiro, que recebeu o
n° 9, três do Deputado Rogério Correia, que receberam os n°s 10 a
12, uma do Deputado Carlos Pimenta, que recebeu o n° 13, uma do
Deputado João Batista de Oliveira, que recebeu o n° 14, e uma do
Deputado Márcio Cunha, que recebeu o n° 15. Nos termos do § 2 0 do
art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designou relator dos
substitutivos e das emendas o Deputado Antônio Andrade. Com a
palavra, o relator, Deputado Antônio Andrade, para emitir o seu
parecer.
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O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, meu parecer é o

seguinte:
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 A 15 E SOBRE OS
SUBSTITUTIVOS N OS 3, 4, 5 E 6 AO PROJETO DE LEI N°

1.271/2000
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.2711200C
propõe a revogação da Lei n° 11.085, de 3014193, que cria o Fundo
SOMMA, destinado a financiar a implementação do programa de
saneamento ambiental, organização e modernização dos municípios
do Estado de Minas Gerais.

O projeto em epígrafe, originado da Mensagem n° 151, de 2000, do
Governador do Estado, tramita em regime de urgência, em
conformidade com o art. 69 da Constituição do Estado.

O projeto recebeu parecer pela constitucional idade, pela legalidade
e pela juridicidade e pela aprovação, respectivamente, das Comissões
de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Ambas as comissões apresentaram substitutivo.

Em Plenário, a matéria recebeu as Emendas n°5 1 a 15 e os
Substitutivos n°s 3, 4, 5 e 6, sobre os quais se passa a emitir parecer,
nos termos do art. 211 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à extinção do Fundo SOMMA, em

decorrência da vedação instituída pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, que, em seu art. 35, proíbe que os entes federativos façam
operações de crédito, diretamente ou por intermédio de fundo,
autarquia ou fundação, salvo as operações entre instituição financeira
estatal e outro ente da Federação. Tal fundo destinava-se ao
empréstimo de recursos aos municípios, apoiando-os na elaboração e
na implementação de projetos de desenvolvimento institucional, de
saneamentos básico e ambiental, de infra-estrutura urbana e de
expansão da capacidade de investimento.

O Fundo SOMMA, vale ressaltar, foi constituído originariamente com
recursos do Contrato de Empréstimo n° 3.639-BR, de 19110193,
celebrado entre o Estado e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento, com uma linha de crédito de U$150000.000,00,
dos quais ainda falta ser liberado o equivalente a U$38.300.000,00.
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Por outro lado, o mesmo instrumento contratual estabelece o
programa de amortização do débito, que se iniciou em 1513199 e se
estende até dezembro de 2008, no qual o Estado deve pagar, por
esse contrato, em tomo de U$15.000.000,00 por ano.

A ressalva constante no § 1 0 do art. 35 da Lei Complementar n° 101,
de 2000, que possibilita as operações de crédito realizadas por
instituições financeiras estatais, foi a saída encontrada pelas
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para garantir a continuidade da política pública
desenvolvida por meio do Fundo SOMMA. Assim, propôs-se a
transferência dos recursos do mencionado Fundo ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, que poderá
dar continuidade ao importante trabalho que vinha sendo desenvolvido
por intermédio do Fundo.

Ocorre, não obstante, que outros fundos estaduais se encontram na
mesma situação que o Fundo SOMMA perante a Lei de
Responsabilidade Fiscal, quais sejam o Fundo de Saneamento
Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -,
instituído pela Lei n° 11.399, de 611194; o Fundo Estadual de
Saneamento Básico - FESB -, instituído pela Lei n° 11.719, de
28112194, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB -,
regulamentado pela Lei n°11.394, de 611194. E preciso dar tratamento
similar aos mencionados Fundos, pois todos são importantes para o
desenvolvimento do Estado.

Nesse ponto, reside a virtude dos Substitutivos n°5 3, 4, 5 e 6. Por
meio desses, propõe-se a extinção não apenas do Fundo SOMMA,
mas também dos demais fundos citados, e determina-se o destino dos
respectivos recursos de forma a assegurar a continuidade das
políticas públicas, por intermédio do BDMG.

Antes da análise dessas propostas e das emendas apresentadas em
Plenário, é preciso deixar claro que os citados substitutivos se
enquadram nas exigências da Lei Complementar n° 27, de 1811193.
Esse diploma legal estabelece que a criação de fundo depende de
autorização legislativa especifica (art. 1 0), bem como que os fundos
serão extintos mediante lei (art. 9 0). Estabelece, ainda, que "O
patrimônio apurado na extinção do fundo e as receitas decorrentes de
seus direitos creditórios serão absorvidos pelo Estado, na forma da lei

ri
Z5

1



502
ou da decisão judicial" (parágrafo único do art. 90). Segundo o
princípio do paralelismo das formas, um instituto deve ser extinto ou
alterado pelo mesmo instrumento que o criou. Por isto, a extinção de
fundo depende de lei específica. Isto não significa, todavia, que uma
mesma lei não possa extinguir vários fundos. A exigência de lei
específica visa a evitar que o fundo seja criado de maneira furtiva, por
meio de emenda em projeto de lei de matéria diversa, criando os
projetos de lei conhecidos como "frankenstein". Esta Casa, há muito
tempo, não admite esta prática, aplicando rigorosamente o § 50 do art.
173 e o inciso 1 do art. 228 do Regimento Interno, que asseguram que,
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, cada projeto de lei trate
especificamente de uma matéria. A proposição de lei resultado da
decisão deste Plenário tornar-se-á lei específica sobre a extinção de
fundos.

A diferença básica entre os substitutivos apresentados em Plenário
reside no fato de que o Substitutivo n° 3, do Deputado Gil Pereira, ao
estabelecer a destinação dos recursos decorrentes da extinção dos
fundos, além de assegurar a continuidade das políticas públicas,
possibilita a liberação de recursos para amortização dos débitos
perante o BIRD, conforme exposto em sua justificação-

0 que importa ressaltar é que a opção político-financeira que subjaz
ao Substitutivo n° 3 não admite que os recursos decorrentes da
extinção dos fundos sejam utilizados em despesas correntes do
Estado de Minas Gerais. Tais recursos servirão ou para dar
continuidade às políticas outrora financiadas pelos fundos que se
pretende extinguir, ou para amortizar os empréstimos contraídos com
o BIRD. Tal opção representa, sobretudo, um ato de responsabilidade
fiscal, motivo pelo qual estamos de acordo com ela.

Afinal, se se impossibilitar a utilização de tais recursos para a
amortização do débito perante o BIRD, o Estado precisará utilizar
receitas oriundas de sua arrecadação tributária, sendo obrigado a
sacrificar, em alguma medida, as políticas sociais por ela financiadas.
E isto não é, certamente, a intenção ou o desejo desta Casa.

O Substitutivo n° 4 transfere todos os recursos ao BDMG,
exclusivamente, para financiamento dos programas do Fundo
SOMMA, salvo 10% dos retornos do PROSAM, os quais serão
destinados ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
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Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado - FHIDRO. Alega-
se, na justificação desse substitutivo, que 'os contratos de
financiamento entre o Estado de Minas Gerais e o BIRD têm o prazo
de pagamento de 30 anos". Infelizmente, tal afirmação não
corresponde à realidade. Conforme já se esclareceu neste parecer, o
programa de amortização do contrato celebrado com o BIRD para
financiamento do Fundo SOMMA iniciou-se em 15 de março e finaliza-
se em 2008. E o que se pode verificar no Contrato n° 3.639. O Líder
do PFL não está errado ao afirmar que a divida perante o BIRD é do
Estado, e não do Fundo SOMMA. Ora, o Fundo não tem
personalidade jurídica para assumir dívida. Ele é, na verdade, um
mecanismo de natureza contábil e gerencial, por meio do qual o
Estado financia as ações de modernização institucional, saneamento
básico e ambiental e infra-estrutura urbana de municípios mineiros. E
o Estado continuará financiando tais ações, a partir de agora, por meio
do BDMG.

Ademais, os Substitutivos n°s 4 e 6 não extinguem os fundos, mas
os transferem ao BDMG, conforme se infere da leitura de seu art. 1 0 .
Tal procedimento não é adequado, pois o "caput" do art. 35 da Lei de
Responsabilidade Fiscal estabelece, expressamente, que o Estado
não poderá efetuar empréstimos mediante fundo. Ora, transferir os
fundos ao BDMG não supera o obstáculo colocado pelo citado
dispositivo da Lei Complementar n° 101, de 2000.

O Substitutivo n° 5 traz contribuições importantes, que devem ser
incorporadas. Por exemplo, os § 1 1 e 20 do seu art. 50 estabelecem
um teto equivalente a 5% dos recursos dos fundos extintos a cada

< contrato e convênio e que cada município poderá celebrar um único
instrumento por ano. Havia passado despercebido aos olhos deste
relator e, ao que tudo indica, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
autor da Emenda n° 6, o fato de que o comando constante no art. 60
do Substitutivo n° 3 tem um caráter autorizativo, ou seja, o BDMG
poderá realizar as ações enumeradas nas diversas alíneas. A mera
possibilidade de executá-las é adequada para as ações de que tratam
os incisos 1 a IV, mas o BDMG deverá prestar conta das
movimentações financeiras e tomar disponíveis mensalmente, por
meio do SIAFI, os dados relativos às operações realizadas, retorno de
valores liberados e respectivos encargos financeiros e saldo,
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conforme emenda apresentada pelo Deputado do Partido dos
Trabalhadores. Sendo assim, propõe-se, adiante, uma nova redação
do dispositivo, incorporando tanto a contribuição do PSDB quanto a
constante na Emenda n°6.

Os Substitutivos n°s 5 e 6 propõem a criação de conselhos, com
pequenas variações no que tange às suas atribuições. Aquele
estabelece que o órgão colegiado irá acompanhar os procedimentos
de financiamentos dos municípios, bem como manifestar-se sobre a
liberação dos recursos. O Substitutivo n° 6 atribui competência ao
conselho de definir a política geral e fixar diretrizes e prioridades para
a aplicação dos recursos transferidos ao BDMG. Em ambos os
substitutivos, representantes do Ministério Público e da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia compõem o
referido órgão. Ora, se compete ao Ministério Público e ao Poder
Legislativo fiscalizar o Poder Executivo, não podem representantes de
tais órgãos compor um conselho que tem, em alguma medida,
competência deliberativa. No que se refere a possibilidade de
fiscalização, está-se propondo a criação de mais uma instância para o
exercício de uma competência que já é realizada pelo Tribunal de
Contas, pelo Ministério Público e pela própria Assembléia Legislativa,
que terá acesso a todos os dados necessários, como se verá adiante.

Verifica-se, ainda, que o Substitutivo n° 5 traz uma regra que parece
sintetizar um anseio dos Deputados desta Casa, qual seja o de que a
Assembléia Legislativa possa acompanhar regularmente as atividades
do BDMG no que tange à continuidade na realização das políticas
públicas com os recursos oriundos dos fundos cuja extinção ora se
propõe. Por este motivo, incorporamos o art. 90 no citado dispositivo,
salvo a obrigatoriedade de se encaminhar a lista dos inadimplentes
com o valor dos débitos, em virtude de restrições impostas às
instituições financeiras pelo Banco Central.

Acatamos, ainda, algumas propostas apresentadas por meio de
emendas apresentadas em Plenário, por considerá-las oportunas,
embora possam merecer alguns ajustes. Senão-vejamos.

A Emenda n° 5 dá nova redação ao art. 31 , III, do Substitutivo n° 3,
que propunha transferências financeiras para a RURALMINAS e para
o FUNDERUR, em conformidade com a Lei n° 12.990, de 1998. A
referida emenda propõe o cancelamento das transferências em
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questão, direcionando tais recursos para a continuidade dos
programas desenvolvidos pelo FESB. Reputamos, contudo, meritória
a manutenção da transferência para o FUNIDERUR, importante
instrumento de apoio financeiro para reforma agrária, assentamento e
colonização rural. Neste sentido, aproveitamos, em parte, a sugestão
apresentada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão por meio da
emenda em exame.

A Emenda n° 7 altera a cláusula de revogação, incluindo a Lei n°
12.990, de 3017198. A emenda merece reparo, para não se revogar
todo o diploma legal, mas apenas os dispositivos incongruentes com o
texto que se pretende aprovar. Ademais, a Lei no 12.990 trata,
também, de matéria que não diz respeito ao assunto em tela, não
podendo, pois, ser integralmente revogada, motivo pelo qual
acatamos, em parte, a sugestão de seu autor.

O Substitutivo n° 7, apresentado por este relator, constitui uma
síntese das diversas propostas comentadas anteriormente,
harmonizando seus aspectos positivos.

Agumas emendas não puderam ser incorporadas ao texto, seja por
serem incompatíveis com o substitutivo que ora se propõe - portanto,
encontram-se prejudicadas -, seja por não nos parecerem adequados
seus conteúdos, pelos motivos que passamos a expor.

A Emenda n° 1, dos Deputados Márcio Kangussu e Carlos Pimenta,
visa a estabelecer a exigência de que 20% do patrimônio do Fundo
SOMMA sejam destinados a programa especial de desenvolvimento
da infra-estrutura viária e de recuperação dos recursos hídricos do
Norte de Minas e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A emenda
em exame propõe sua aplicação em programas diversos daqueles
instituídos pelo Fundo SOMMA, rompendo com o propósito inicial
desta Casa de assegurar a continuidade da política pública objeto
daquele Fundo, considerando, sobretudo, que os recursos do Fundo
originários do empréstimo estão vinculados ao objeto do contrato
celebrado com o BIRD. Atente-se, ainda, para o fato de que as
aplicações dos recursos do Fundo dependem não apenas de
aprovação de projeto técnico referente ao investimento que se
pretende realizar, mas também do atendimento de normas do Banco
Central às quais está subordinado o BDMG. Ora, se os municípios da
mencionada região não atenderem às exigências, o BDMG não

z
ES



506
poderá aplicar aquele percentual dos recursos em outras regiões.

A Emenda n° 2, do Deputado Mauro Lobo, visa a direcionar os
recursos obtidos com a extinção do Fundo SOMMA integralmente
para aumento de capital do BDMG, enquanto o Substitutivo n° 6
possibilita que o saldo de caixa vinculado ao Fundo e constante na
conta única seja utilizado para amortização do empréstimo contraído
com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento -
BIRD. A aprovação da emenda em exame exigiria que o Tesouro
Estadual utilizasse os escassos recursos ordinários para saldar os
compromissos com o BIRD, o que não é adequado para o Estado,
conforme exposto, motivo pelo qual somos por sua rejeição.

A Emenda n° 3, do Deputado Mauro Lobo, que pretende inserir
parágrafo único no art. 3 0 do Substitutivo n° 2, é incompatível com o
Substitutivo n° 6. O texto proposto pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária estabelece, no inciso II do seu art. 3 1, que
os valores alocados no caixa único do Estado serão transferidos ao
patrimônio do Estado e depois repassados ao BDMG em 24 parcelas.
Propõe a referida emenda a redução para 12 parcelas, com o
argumento de que não se deve comprometer a divida fundada, nos
termos do art. 29, 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isto 1 torna-
se impossível incorporar tal emenda.

A Emenda n° 4, do Deputado Mauro Lobo, pretende, apenas, a
inclusão da expressão "especificamente" no art. 40 do Substitutivo n°
2. O art. 60 do Substitutivo n° 3 tem redação similar à daqueles, de
forma que poderia ser objeto da alteração pretendida por meio da
emenda em análise. Todavia, ensina a técnica legislativa que não se
devem utilizar expressões com a intenção de dar ênfase ao conteúdo
veiculado pelo texto legal. A inclusão da citada expressão não altera o
conteúdo do dispositivo, motivo pelo qual não acatamos tal emenda.

O Deputado Irani Barbosa é autor da Emenda n° 8, por meio da qual
propõe restringir os desembolsos do BDMG ao valor máximo de
R$10.000.000,00. A intenção do Deputado é a mesma que levou o
PSDB a estabelecer o limite de 5% para cada contrato ou convênio no
Substitutivo n° 5, o que foi incorporado ao Substitutivo n° 6. Por este
motivo, essa emenda não deve ser incorporada ao Substitutivo n° 7.

A Emenda n°9, do Deputado Dinis Pinheiro, visa a assegurar que os
recursos decorrentes do retorno de financiamentos contratados por
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meio do Fundo SOMMA e do FUNDEURB sejam aplicados
exclusivamente em programas de modernização institucional,
saneamentos básico e ambiental e infra-estrutura de municípios que
tenham participação na receita de ICMS abaixo da média per capita"
estadual. Ora, o fato de que um município esteja acima da referida
média não significa que ele tenha aporte financeiro para arcar com
todos os investimentos que o desenvolvimento econômico e social lhe
impõe. Por esta razão, estamos recomendando a rejeição desta
emenda.

As Emendas n°s 10, 13 e 14, dos Deputados Rogério Correia,
Carlos Pimenta e João Batista, respectivamente, pretendem reservar
parte dos recursos decorrentes da extinção dos fundos para políticas
sociais específicas. A primeira propõe que os recursos apurados do
Fundo FESB sejam aplicados nas propostas priorizadas em
audiências públicas, enquanto a segunda almeja destinar o percentual
de 10% do patrimônio do Fundo SOMMA para a Secretaria de Estado
da Saúde, com a finalidade de incrementar as ações de prevenção do
câncer de colo uterino e de mama. A terceira estabelece percentual
para a construção de creche e de quadras poliesportivas.
Reconhecemos a nobreza e a importância das matérias objeto de
preocupação dos citados Deputados. Tais recursos, todavia, têm um
movimento rotativo, pois, à medida que os municípios vão pagando os
financiamentos, possibilitam-se novos empréstimos, de forma que
constitui um mecanismo permanente para o desenvolvimento das
municipalidades mineiras. A proposta em exame interrompe este ciclo,
que possibilita ao Estado apoiar mais de uma localidade com o
mesmo recurso, em momentos diferentes. Eis a razão pela qual não
acatamos tais emendas.

As Emendas n°s 11 e 12 são do Deputado Rogério Correia. A
primeira tem como escopo estabelecer que a liberação dos recursos

; previstos nos contratos e convênios seguirá a ordem cronológica de
sua assinatura. Pretende-se, com a emenda em exame, evitar o
favorecimento de um município, antecipando-lhe os recursos, em
detrimento de outras localidades. A emenda proposta, contudo, não
alcança o fim pretendido, porque a ordem de assinatura do contrato
não corresponde, necessariamente, á ordem de liberação dos
recursos, uma vez que os cronogramas de desembolso podem variar
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de acordo com a natureza do investimento. Ora, liberar os recursos
"na forma dos contratos e convênios firmados", conforme a redação
adotada pelos substitutivos apresentados em Plenário, significa
respeitar a previsão dos cronogramas de desembolso. O que se exige,
então, não é a alteração da redação do inciso 1 do art. 61, conforme
proposto, mas a fiscalização do seu fiel cumprimento quando se tornar
lei. Os instrumentos previstos para a adequada fiscalização foram
devidamente incorporados pelo Substitutivo n° 6.

A remessa á Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
da relação de contratos e convênios assinados e dos respectivos
cronogramas de liberação dos recursos, conforme se pretende por
meio da Emenda n° 12, já foi incorporada pelo Substitutivo n° 7, na
forma da redação do art. 90 do Substitutivo n° 5, como já foi exposto.

A Emenda n° 15 propõe a inclusão de dois artigos ao projeto de lei
em exame. O primeiro está contemplado nos substitutivos
apresentados em Plenário, e o segundo pretende garantir o
financiamento do projeto de complementação viária da Avenida Pedro
1, remoção e reassentamento da Vila São José, na Capital. A garantia
do financiamento a qualquer projeto depende de apreciações técnicas,
que, provavelmente, serão atendidas pelo Município de Belo
Horizonte, mas o legislador não deve garantir a aprovação de um
financiamento, porque isto é conteúdo próprio de ato administrativo.
Por isto, opinamos por sua rejeição.

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

1.27112000 na forma do Substitutivo n°7, apresentado a seguir, e pela
rejeição das Emendas n°s 1, 2, 3, 5, 7, 6, 9,10, 11, 12, 13, 14 e 15.
Com a aprovação do Substitutivo n° 7, ficam prejudicadas as
Emendas n°s4 e 6 e os Substitutivos n°s 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

SUBSTITUTIVO N°7
Extingue o Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos

Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, o Fundo SOMMA, o Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB - e o Fundo de
Desenvolvimento Urbano - FUNDEURB - t autoriza a capitalização do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - para a
execução dos programas atendidos pelos fundos extintos e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam extintos o Fundo de Saneamento Ambiental das

Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - PROSAM -, criado pela Lei n°
11.399, de 6 de janeiro de 1994; o Fundo SOMMA, criado pela Lei n°
11.085, de 30 de abril de 1993, alterado pelas Leis n°s 11.727, de 30
de dezembro de 1994, e 13.579, de 2 de junho de 2000; o Fundo
Estadual de Saneamento Básico - FESB -, criado pela Lei n° 11.719,
de 28 de dezembro de 1994, e o Fundo de Desenvolvimento Urbano -
FUNDEURB -, criado pela Lei n° 11.392, de 6 de janeiro de 1994.

Art. 20 - Serão apurados pelo Poder Executivo os patrimônios,
existentes na data da promulgação desta lei, dos fundos extintos na
forma do art. 1°.

Parágrafo único - Os contratos de financiamentos e convênios
celebrados, bem como as operações autorizadas pelo Senado Federal
e pelo Banco Central do Brasil com recursos do SOMMA e do
FUNDEURB, serão integralmente cumpridos.

Art. 30 - Os patrimônios dos fundos extintos, apurados nos termos do
art. 20 , terão a seguinte destinação:

- PROSAM:
a) o saldo de caixa, vinculado ao PROSAM e constante na conta

única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para cumprimento das amortizações do empréstimo
assumido pelo Estado junto ao Banco Mundial - BIRD -, para
implementação do projeto de mesmo nome;

b) 90% (noventa por cento) dos retornos de financiamentos
contratados com os beneficiários do Fundo serão mantidos em conta

' do agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral do
capital social do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG-;

c) 10% (dez por cento) dos retornos serão destinados ao Fundo de
: Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, de que trata a
Lei n°13.194, de 29 de janeiro de 1999;

ll - SOMMA:
j a) os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos

de financiamentos e convênios assinados, como também os
autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco Central, serão
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reservados para liberação na forma dos respectivos cronogramas
de desembolso, providenciando o Estado a transferência de recursos
ao BDMG, na qualidade de agente financeiro do fundo extinto, nos
prazos previstos nos respectivos cronogramas de desembolso;

b) o saldo restante de caixa, vinculado ao SOMMA e constante na
conta única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para amortização do empréstimo contraído junto ao BIRD
para implementação do projeto de mesmo nome, deduzidos os
valores a que se refere a alínea "a" deste inciso;

c) os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados
com os beneficiários do fundo, inclusive o retorno dos valores a liberar
ê os respectivos encargos financeiros, serão mantidos em conta no
agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral de capital
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais SA. - BDMG -,

III - FESB:
a) parte do saldo de caixa vinculado ao FESB se destinará a

assegurar o cumprimento do restante da obrigação estabelecida no
art. 1 0 , § 1 0 , III, da Lei n°12.990, de 30 de julho de 1998, ficando sob a
responsabilidade do Tesouro Estadual a transferência para o
FUNDERUR, com recurso do fundo extinto;

b) o restante do saldo de caixa vinculado ao FESB e constante na
conta única, bem como os valores relativos aos retornos dos
financiamentos, acrescido dos valores a liberar e dos encargos
financeiros contratados com a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -, será utilizado pelo Tesouro Estadual para
encontro de contas com a empresa, objetivando o acerto de débitos
do Estado junto àquela empresa, decorrentes de adiantamentos para
contrapartida do PROSAM;

c) eventual sobra de recursos será repassada ao BDMG, destinada
ao aumento semestral de capital social do Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais e vinculada a financiamentos dentro dos objetivos do
fundo extinto;

IV - FUNDEURB:
a) os valores relativos a compromissos estabelecidos em contratos

de financiamentos e convênios assinados, como também os
autorizados pelo Senado Federal e pelo Banco Central do Brasil,
serão reservados para liberação na forma dos respectivos
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cronogramas de desembolso, providenciando o Estado a
transferência de recursos ao BDMG, na qualidade de agente
financeiro do fundo extinto, nos prazos previstos nos respectivos
cronogramas de desembolso;

b) o saldo de caixa, vinculado ao FUNDEURB e constante na conta
única, será disponibilizado para utilização por parte do Tesouro
Estadual para amortização de empréstimo contraído pelo Estado junto
ao BIRD para implementação dos projetos SOMMA E PROSAM;

c) os valores relativos aos retornos de financiamentos contratados
com os beneficiários do fundo, inclusive os retornos dos valores a
liberar e os respectivos encargos financeiros, serão mantidos em
conta no agente financeiro e destinados a futuro aumento semestral
de capital do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG.

Art. 41 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a promover
aumentos do capital social do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG - e a sua integralização nos valores destinados
para essa finalidade e mantidos em conta para futuro aumento de
capital no agente financeiro dos fundos extintos, na forma da alínea
"b" do inciso 1 e das alíneas 'c" dos incisos II a IV do art. 30 desta lei.

Art. 50 - O BDMG aplicará os recursos a que se referem a alínea "b"
do inciso 1 e as alíneas "c" dos incisos II a IV do art. 3 0 em programas
de financiamento destinados à modernização institucional,
saneamentos básico e ambiental e infra-estrutura urbana de
municípios mineiros, exclusivamente para o financiamento de
despesas de capital, nos termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de

'	março de 1964.
Parágrafo único - O município poderá contratar ou conveniar os

programas referidos no 'caput" uma vez por ano, em valor equivalente
a até 5% dos recursos destinados ao BDMG na forma desta lei.

Art. 60 - Fica o BDMG, como agente financeiro e mandatário do
Estado, observadas as disposições contidas nesta lei e para cumprir
os objetivos dos fundos extintos, autorizado a gerir os recursos
previstos no parágrafo único do art. 2 0 e nas alíneas "a" dos incisos II
e IV do art. 3 0 , podendo, para tanto, exercer as seguintes ações, entre

.5	outras:
1 - liberar os recursos previstos na forma dos contratos e convénios
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firmados;

II - promover o acompanhamento da implantação dos projetos
financiados;

III - cobrar, administrativa ou judicialmente, os créditos respectivos,
preservada a remuneração devida ao agente financeiro dos fundos;

IV - transigir quanto a valores em cobrança, preservado o interesse
público.

Art. 70 - Relativamente aos recursos recebidos na forma desta lei, o
BDMG deverá:

- informar trimestralmente à Assembléia Legislativa o saldo
disponível, a listagem dos pedidos protocolados e das operações
realizadas e os encargos cobrados;

II - disponibilizar mensalmente, por meio do SIAFI, os dados
relativos às operações realizadas, ao retomo dos valores liberados e
aos encargos financeiros e o saldo disponível;

Art. 81 - Durante o exercício de 2001, as despesas decorrentes do
disposto nesta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 4071
17 512 219 1194, 4081 15451 571 1189, 4161 17 122 900 1 487 e
4161 17 512 622 1 365.

Art. 90 - Recursos recebidos pelo Estado no âmbito do Contrato
BIRD n° 3.639, a partir da publicação desta lei, poderão ser utilizados
com a mesma finalidade definida no ad. 31 , inciso II, alínea "a".

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

n° 11.399, de 6 de janeiro de 1994; a Lei n° 11.085, de 30 de abril de
1993, alterada pelas Leis n°s 11.727, de 30 de dezembro de 1994, e
13.579, de 2 de junho de 2000; a Lei n° 11.719, de 28 de dezembro de
1994, a Lei n°11.392, de6de janeiro de 1994, eos incisos 1 elVdo §
1 0 do art. 1 0 da Lei n°12.990, de 30 de julho de 1998.

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

quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 14,
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1362 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 141312001

Presidência do Deputado Antônio Júlio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 Parte: Ata - 2 2 Parte

(Ordem do Dia): Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - Encerramento.

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

Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio - Dinis
Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Emano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaima - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 20h13min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo

'	mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 2 Parte
Ata

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

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

Presidência vai passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e
votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
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O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, de acordo com a

pauta, já estamos em processo de votação, para o qual se exige a
presença de pelo menos 39 Deputados. Como V. Exa. pode verificar,
não temos esse número no Plenário, por isso solicito a V. Exa. que
encerre de plano a reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição de
"quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam á chamada 25 Deputados. Não há

número regimental para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada, e desconvocando as reuniões
extraordinárias da mesma data, às 9 e ás 20 horas. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia doze de dezembro de dois mil, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar, Alberto Bejani e
Ermano Batista (substituindo este á Deputada Elbe Brandão, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Emano Batista, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Fábo
Avelar, informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante
na pauta. Esgotada a P Parte da reunião, a presidência passa à V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. Na
ausência do Deputado João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei ri0
92312000, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Ermano
Batista, que emite parecer pela aprovação na forma do vencido no 10
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turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A
Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva da
Comissão- Submetidos a votação são aprovados os Requerimentos
n°s 1.765, 1.800, 1.801, 1.80212000. A seguir, a Presidência submete
a votação, sendo aprovado requerimento do Deputado Alberto Bejani,
em que pede sejam solicitadas à Prefeitura Municipal de Santos
Dumont informações sobre os motivos pelos quais se encontra
fechado o Museu do Cabangu. 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, 8 de março de 2000.
Maria Olivia, Presidente - Fábio Avelar - Gil Pereira.

ATA DA sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de março de

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarqüínio, Edson Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Alberto
Bejani e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Rogério
Ghedin Servidei, Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora, e
Geraldo Henrique Alves, Presidente da Associação de Defesa da
Criança e do Adolescente dessa cidade, sendo que este último não
pôde comparecer e justificou sua ausência. A Presidência registra
também a presença dos Srs. Silvio Ravaiane e Lafayette Andrada,
Vereadores à Câmara Municipal de Juiz de Fora. O Sr. Rogério
Ghedin Servidei, com a palavra, faz suas considerações iniciais e, em
seguida, responde a questões formuladas pelos Deputados presentes.
Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Deputado Alberto Bejani apresenta requerimentos em que solicita
sejam ouvidos nesta reunião os Srs. Silvio Ravaiane e Lafayette
Andrada e seja enviado oficio à Delegacia da Polícia Federal em Juiz
de Fora para que informe a esta Comissão o nome das pessoas
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envolvidas nos inquéritos policiais que têm por objetivo apurar
irregularidades e desvios de filmes de raios X e fios para cirurgias,
ocorridos no Pronto Socorro Municipal de Juiz de Fora, bem como o
andamento dos referidos processos e o que foi apurado até a
presente data. O Deputado Marco Régis apresenta requerimento em
que solicita sejam convidados a participar de reunião desta Comissão
os Srs. José Carlos Teixeira Coelho de Magalhães, Secretário
Municipal de Saúde; Antônio Jorge Marques, Vereador e membro do
Conselho Municipal de Saúde, e José Carlos Teixeira, Provedor da
Santa Casa, todos de Juiz de Fora. Colocados em votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados. Após, o Presidente
passa a palavra aos Srs. Sílvio Ravaiane e Lafayette Andrada, que
fazem suas colocações e respondem a questões formuladas pelos
Deputados presentes. Os Vereadores fazem a entrega de documentos
á Comissão e, em seguida, fazem suas considerações finais. O
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a participação dos Srs. Rogério Ghedin Servidei, Silvio
Ravaiane e Lafayette Andrada, 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, 14 de março de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Edson Rezende - Jorge Eduardo de

Oliveira - Marcelo Gonçalves.	 -
ATA DA 2 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia oito de março de dois mil e um, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo Rezende,
Agostinho Silveira, Márcio Kangussu e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleição do Presidente e do Vice-
presidente e à programação dos trabalhos da Comissão. A
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e
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convida o Deputado Márcio Kangussu para atuar com escrutinador.
Feita a contagem dos votos, a Presidência proclama eleitos, com
quatro votos, Presidente o Deputado Geraldo Rezende e Vice-
Presidente o Deputado Agostinho Silveira. O Deputado Ermano
Batista declara empossado como Presidente o Deputado Geraldo
Rezende, a quem passa a Presidência dos trabalhos. O Presidente
agradece a confiança nele depositada e declara empossado como
Vice-Presidente o Deputado Agostinho Silveira. Prosseguindo, a
Presidência sugere que as reuniões ordinárias da Comissão sejam
realizadas às 10 horas das terças-feiras, sugestão essa que é acatada
por todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Geraldo Rezende, Presidente - Dilzon Meio - Ermano Batista -

Márcio Kangussu.	-	 -
ATA DA 15 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às onze horas do dia oito de março de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Anderson Adauto,
Gil Pereira (substituindo este ao Deputado Luiz Fernando Faria), lvair
Nogueira e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc", Deputado Mauro
Lobo , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ivair Nogueira, 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 à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à fixação do
dia e do horário das reuniões ordinárias da Comissão. O Presidente lê
as justificativas de ausências dos Deputados Rêmolo Aloise e Luiz
Fernando Faria. A seguir, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Gil Pereira para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos, para Presidente, o
Deputado Mauro Lobo e, para Vice-Presidente, o Deputado Ivair
Nogueira, com cinco votos cada um. Logo a seguir, o Presidente "ad
hoc" dá posse ao Vice-Presidente e por este é empossado como
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Presidente da Comissão. O Presidente agradece a escolha de seu
nome. A seguir, fazem uso da palavra os Deputados Anderson Adauto
e Rogério Correia, que parabenizam o novo Presidente e ressaltam a
importância do poder fiscalizador da Comissão. Passa-se, então, à
programação dos trabalhos, e definen-se o dia e o horário das
reuniões ordinárias da Comissão, que serão ás quintas-feiras, às 10
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, 15 de março de 2001.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meto - Ivair Nogueira - Rêmolo

Aloise - Rogério Correia - Luiz Fernando Faria.
ATA DA 6 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Braga,
Marco Régis, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Jorge Eduardo
de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente " ad hoc", Deputado José
Braga , declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão , dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente "ad hoc"
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e programar os trabalhos da Comissão. A seguir, distribui
as cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado Adelmo
Carneiro Leão para atuar como escrutinador. Prosseguindo, o
Deputado José Braga comunica que foi eleito para Presidente o
Deputado Marco Régis, com três votos a favor e um em branco, e
para Vice-Presidente o Deputado José Braga, com quatro votos a
favor. O Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente eleito, que, por
sua vez, dá posse ao Vice-Presidente eleito. O Deputado Marco Régis
agradece a confiança nele depositada e tece considerações sobre o
seu objetivoà frente da Comissão. Fazem uso da palavra os
Deputados Carlos Pimenta, Márcio Kangussu, José Braga e Adelmo
Carneiro Leão. Ato contínuo, o Presidente sugere aos demais
membros que as reuniões ordinárias da Comissão sejam realizadas
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às quintas-feiras, às 9h30min, o que é aceito por todos. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Marco Régis, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Adelmo

Carneiro Leão.
ATA DA 6 a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Fábio Avelar,
Maria Olivia e Gil Pereira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente "ad' hoc, Deputada Maria
Olivia, 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 "ad hoc" informa que
a reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à
programação dos trabalhos. Dando prosseguimento, à reunião, a
Presidente "ad hoc" convida o Deputado Gil Pereira para atuar como
escrutinador e determina à assessoria que faça a distribuição das
cédulas. Feita a contagem dos votos, foram eleitos com três votos
para Presidente e Vice-Presidente os Deputados Maria Olivia e Gil
Pereira respectivamente. Em seguida, a Presidente "ad hoc" empossa
o Deputado Gil Pereira, a quem passa a direção dos trabalhos. O
Vice-Presidente dá posse à Presidente, a quem retorna a direção dos
trabalhos. A Presidente agradece a confiança nela depositada e
comunica que as reuniões ordinárias da Comissão serão às quartas
feiras, às 15 horas, conforme decisão dos 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, 14 de março de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Fábio Avelar - Gil Pereira - Pastor George.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAIS À PROPOSIÇÃO
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DE LEI N°14.689 EÀS PROPOSIÇÕES DE LEI

COMPLEMENTAR N OS 64 E 65
Às dez horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Leite e Rogério Correia, membros da
supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Paulo Piau.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a
se eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a se designar o relator.
Em seguida, o Presidente convida o Deputado Rogério Correia para
atuar como escrutinador e determina a distribuição das cédulas de
votação aos Deputados. Realizada a contagem dos votos, o
escrutinador informa que os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz
Tadeu Leite receberam três votos para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente. Após a proclamação do resultado
da eleição, o Presidente "ad hoc" declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Luiz Tadeu Leite, a quem passa a direção dos
trabalhos. Após agradecimentos, o Deputado Luiz Tadeu Leite declara
empossado como Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem
retorna a condução dos trabalhos. Em seguida, o Presidente designa
o Deputado Rogério Correia para atuar como relator. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues.	 -
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS TOTAIS ÀS
PROPOSIÇÕES DE LEI N OS 14.681 E 14.682

Às quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de março de dois
mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor
Viana, Elbe Brandão, Fábio Avelar e Gil Pereira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e informa que
esta se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar
o relator. Em seguida, o Presidente convida o Deputado Fábio Avelar
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para atuar como escrutinador e determina a distribuição das
cédulas de votação aos Deputados. Feita a contagem dos votos, o
escrutinador informa que os Deputados Doutor Viana e Gil Pereira
receberam três votos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Após a proclamação do resultado da eleição, o
Presidente "ad hoc" passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão,
que declara empossado como Presidente o Deputado Doutor Viana, a
quem retorna a condução dos trabalhos. Em seguida, o Presidente
designa os Deputados Elbe Brandão e Fábio Avelar relatores das
Proposições de Lei n°s 14.681 e 14.682, respectivamente. Com  a
chegada do Deputado Gil Pereira, a Presidência o declara empossado
como Vice-Presidente da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária a se realizar no dia 151312001, às 15h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Fábio Avelar, Presidente - José Braga - Agostinho Silveira.

ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE

LEI COMPLEMENTAR N°66
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de março de

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Paulo, Ailton Vilela e Doutor Viana (substituindo este ao
Deputado Eduardo Brandão, por indicação da Liderança do PMDB).

	

l	Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Joaõ
' Paulo, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por

se tratar da 1a reunião desta Comissão, a qual se destina a eleger o
Presidente, o Vice-Presidente e a designar relator da matéria. A seguir
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Doutor Viana para atuar como escrutinador. Realizada a votação, são
eleitos, respectivamente, os Deputados João Paulo e Ermano Batista,
Presidente e Vice-Presidente, com 3 votos cada um. O Deputado João
Paulo é empossado como Presidente da Comissão, oportunidade em
que agradece a confiança nele depositada e designa o Deputado
Chico Rafael como relator da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência convoca os parlamentares para a reunião
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extraordinária, a ser realizada hoje, às 16 horas, no Plenarinho IV
desta Casa, com a finalidade de se apreciar o parecer do relator sobre
o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de março de 2001.
João Paulo, Presidente - Mauro Lobo - Sargento Rodrigues -

Eduardo Brandão - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°46/2000
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 113 dos membros desta Assembléia e tendo como

primeiro signatário o Deputado Fábio Avelar, a Proposta de Emenda à
Constituição n°46/2000 tem como escopo vedar a alienação de ações
da COPASA-MG necessárias à garantia do seu controle acionário
pelo Estado.

Publicada no « Diário do Legislativo" de 211112000, vem a proposição
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 201, c/c o
art. 111 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise veda a alienação de ações pertencentes ao

Estado necessárias à garantia do controle acionário da COPASA-MG.
A estatal em questão foi constituída nos termos do art. 1 0 da Lei n°

2.842, de 517163, com o nome de Companhia Mineira de Aguas e
Esgotos - COMAG. A Lei n° 6.475, de 14/11174, autorizou o Poder
Executivo estadual a dar-lhe a denominação que hoje possui.

A COPASA-MG tem a natureza jurídica de sociedade de economia
mista e está, por isso, submetida ao disposto no inciso II do § 4 0 do
art. 14 da Cada mineira, que prescreve:

"Art. 14-
§ 40 - Depende de lei, em cada caso:
II - a autorização para instituir e extinguir sociedade de economia

mista e empresa pública e para alienar ações q ue garantam, nestas
entidades, o controle pelo Estado;". (Grifo nosso.)

Verifica-se, pois, que compete à Assembléia Legislativa autorizar a
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alienação de ações que garantam o controle acionário das
paraestatais. No caso de a alienação das ações não importar em
perda do controle acionário, tal autorização legislativa é
desnecessária, podendo o Poder Executivo aliená-las livremente,
segundo critérios de conveniência e oportunidade. Não obstante,
cumpre notar que a Lei n° 12.762, de 1411198, que autoriza o Poder
Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da COPASA-MG
e dá outras providências, ao permitir, em seu art. 3 1, a alienação de
ações dessa empresa desde que resguardado o controle acionário
pelo Estado, não trouxe qualquer inovação á ordem jurídica vigente, já
que o Poder Executivo já tinha a prerrogativa de assim proceder
independentemente de autorização.

Por outro lado, não se vislumbra óbice a que o legislador estadual
estabeleça, desde já, a proibição da venda de ações que asseguram o
controle acionário de uma sociedade de economia mista à qual se
atribui função social de relevância, o que justifica seu controle por
parte do Estado. Uma vez consignada tal norma na Carta mineira, o
Governador não mais poderá remeterá Assembléia Legislativa projeto
de lei solicitando autorização para venda de ações garantidoras do
controle acionário da dita empresa. Nesse caso, não há que se falar
em usurpação de prerrogativa constitucional deferida ao Governador,
pois este tem a possibilidade de apresentar proposta de emenda à
Constituição, nos termos do inciso II do art. 64 da Constituição
Estadual. Logo, se no futuro entender o Poder Executivo ser
indispensável a privatização da COPASA-MG, poderá propor a
alteração do texto constitucional mineiro para retirar a regra que ora
se pretende estabelecer.

O que importa ressaltar é que, no atual momento, o povo mineiro,
por seus representantes, não admite a privatização da COPASA-MG,
em virtude da função social por ela desempenhada.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°46/2000.
Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
João Leite, Presidente - Bené Guedes, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.099/2000
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.09912000, da Deputada Maria José Haueisen,
que declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Gouveia, com
sede no Município de Teófilo Otôni, 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 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° 1.09912000
• Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Gouveia, com

sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva

Gouveia, com sede no Município de Teáfilo OtônL
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.194/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.19412000, de autoria do Deputado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública o Instituto Cultural Nova
Acrópole de Varginha, com sede no Município de Varginha, 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° 1.19412000
Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Nova Acrópole de

Varginha, com sede no Município de Vargínha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Nova
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Acrópole de Varginha, com sede no Município de Varginha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 2000.
Glycon Terra Pinto, Presidente - Marco Régis, relator - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES, EM 191312001
Presidência do Deputado Aílton Vilela

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

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Dimas Rodrigues

- Marco Régis - Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Aílton Vilela) - As 20h15min, a lista de
comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 20, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS

Às treze horas do dia doze de dezembro de dois mil, comparece ao
Clube Recreativo Mutuense o Deputado José Henrique, substituindo o
Deputado Luiz Tadeu Leite, membro desta Comissão. Está presente
também o Deputado Durval Ângelo. O Presidente, Deputado José
Henrique, procede à leitura da seguinte correspondência: oficio da
Sra. Milintina de Fátima Trindade Torrente, em que solicita esforços
da Comissão relativamente à situação de violência no Povoado de
Imbiruçu, Distrito de Mutum; ofício da APAE de Mutum, solicitando
esforços para a preservação dos direitos dos podadores de
deficiência; carta da professora Áurea Inês Teixeira Costa, solicitando
ajuda para a reconstrução da Escola Estadual do Bairro Cantinho do
Céu. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
debater, a pedido dos Deputados Durval Angelo e Marcelo Gonçalves,
as condições de segurança pública na Comarca de Mutum. A
presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes senhores,
que fazem uso da palavra, cada qual por sua vez, na seguinte ordem:
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Ten-Cel. José Carlos de Sousa, Comandante da Policia Militar de
Manhuaçu; Dr. Sérgio Rodrigues de Faria, Promotor de Justiça da
Comarca local; Pe. Suas de Paula Barros; Dr. Getúlio Vargas de
Lacerda, Delegado de Policia; Dr. Eustáquio Leite, representando o
Dr. Osman Canela, Delegado de Policia; Dr. Carlos Salvador Carvalho
de Mesquita, Juiz de Direito da Comarca de Mutum; Dr. Teófilo
Antônio Soares, Prefeito eleito; Sra. Sandra Guter Ferreira Teixeira,
Presidente da Câmara Municipal; Sra. Meire Brandão, Presidente da
APAE; Dr. Balbino José da Silva, Presidente da OAB. A seguir, segue-
se amplo debate, conforme consta nos registros taquigráficos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, das autoridades e da população, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Marcelo Gonçalves - Durval Angelo -

Luiz Tadeu Leite.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°46/2000

Às quinze horas do dia sete de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende,
Cristiano Canêdo e Bené Guedes, membros da supracitada
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Fábio Avelar.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, informa que a reunião se destina a apreciar parecer emitido
pelo relator. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sujeitos à apreciação do Plenário.
Em seguida, o Presidente suspende a reunião por alguns minutos,
para que o relator faça ajustes em seu parecer. Logo após, são
reabertos os trabalhos. Na oportunidade, o Deputado Cristiano
Canêdo solicita prazo para emissão de seu parecer, que é concedido
pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
João Leite, Presidente - Bené Guedes - Sebastião Costa.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

MULTAS
Às quinze horas do dia sete de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósia Pinto,
Alberto Bejani, Mauro Lobo e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ambrôsio Pinto, declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a
designar o relator e a programar os trabalhos. O Presidente determina
a distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas.
Apurados os votos, são eleitos, com quatro votos cada, os Deputados
Alberto Bejani e Ambrósio Pinto, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Deputado Ambrósio Pinto dá posse ao Deputado
Alberto Bejani e passa a este a direção dos trabalhos. O Deputado
Ambrósio Pinto é empossado no cargo de Vice-Presidente. Ato
contínuo, o Presidente eleito designa relator dos trabalhos o Deputado
Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada dentro
de quinze minutos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósïo Pinto - Mauro Lobo - Sargento

Rodrigues.	-	 -
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DAS MULTAS
Às quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de março de

dois mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ambrósio Pinto, Alberto Bejani, Mauro Lobo e Sargento Rodrigues,
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 Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
O Presidente, Deputado Alberto Bejani, informa que a reunião se
destina a apreciar proposições da Comissão. Submetidos a votação,
são aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Sargento
Rodrigues, em que solicita seja percorrida a BR-040, a fim de verificar
os radares localizados na rodovia; do Deputado Mauro Lobo, em que
solicita seja enviado ao Diretor do 60 DNER pedido de informações
acerca do nome, endereço e alterações da empresa responsável pela
fiscalização dos radares móveis nas rodovias federais que cruzam o
Estado de Minas Gerais; nome e endereço da empresa fabricante dos
radares e a velocidade programada. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Ambrósio Pinto - Mauro Lobo.
ATA DA  REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às dez horas do dia oito de março de dois mil e um, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Edson Rezende, Durval Angelo e
Ermano Batista (substituindo este à Deputada Elbe Brandão, por
indicação da Liderança do PSDB ), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ermano Batista , declara aberta a reunião, informa que a
finalidade é eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e
programar os trabalhos, designa como escrutinador o Deputado
Edson Rezende e determina sejam distribuídas as cédulas de
votação. Feita a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que os
Deputados Edson Rezende e Durval Angelo obtiveram, cada um, três
votos. A seguir, o Deputado Emiano Batista declara empossado como
Presidente o Deputado Edson Rezende e passa-lhe a direção dos
trabalhos. O Deputado Edson Rezende agradece sua eleição e
declara empossado como Vice-Presidente, o Deputado Durval Angelo.
Ato continuo, a Comissão decide que as reuniões ordinárias se
realizarão às 9h30 min das quartas-feiras. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Edson Rezende, Presidente - Durval Ângelo - Luiz Tadeu Leite -

Marcelo Gonçalves.
ATA DA 8a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e trinta minutos do dia oito de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, Bené Guedes e Marco Régis (substituindo este ao Deputado
Luiz Menezes, por indicação da Liderança do FF5), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Benê Guedes, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 'ad
hoc" informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a progamar os trabalhos. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Marco
Régis para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a
eleição do Deputado Dalmo Ribeiro Silva para Presidente e do
Deputado Bené Guedes para Vice-Presidente. O Presidente "ad hoc"
proclama o resultado da eleição e declara empossado como
Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem convida a tomar
assento à mesa e passa a direção dos trabalhos. Este agradece a
confiança nele depositada e declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Bené Guedes. Após, a Presidência sugere que
as reuniões ordinárias desta Comissão se realizem às terças-feiras, às
10 horas, sugestão acatada pelos membros 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, 13 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - Luiz Menezes.

ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Viana,
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Arlen Santiago, Bilac Pinto e Ermano Batista (substituindo este ao
Deputado João Leite), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista
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, Deputado Ermano Batista, informa que a
reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Na
oportunidade, o Presidente "ad hoc" convida o Deputado Doutor Viana
para atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Arlen
Santiago e Bilac Pinto. Em seguida, o Presidente «ad hoc" declara
empossado como Presidente o Deputado Arlen Santiago, que
agradece a confiança nele depositada e dá posse ao Vice-Presidente
eleito. Em seguida, fica acordado entre os membros que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às quartas-feiras, às
114h30min. 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, 14 de março de 2001.
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Doutor Viana - Dinis

Pinheiro.
ATA DA 4a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quinze horas do dia oito de março de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados João Batista de Oliveira, Jorge
Eduardo de Oliveira, Paulo Piau e Kemil Kumaira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Eduardo 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. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e programar os trabalhos. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
convida o Deputado Paulo Piau para atuar como escrutinador.
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Apurado o resultado, o Presidente "ad hoc", proclama eleitos, para
Presidente, o Deputado João Batista de Oliveira, e, para Vice-
Presidente, o Deputado Sávio Souza Cruz, com quatro votos cada um.
Em seguida, o Presidente "ad hoc", empossa o Presidente eleito e
passa-lhe a direção dos trabalhos- O Presidente, por sua vez,
agradece a confiança nele depositada e informa que, em vista da
ausência do Deputado Sávio Souza Cruz, Vice-Presidente eleito, sua
posse se dará na próxima reunião. De comum acordo, os membros da
Comissão decidem que as reuniões ordinárias da Comissão serão
realizadas às quartas-feiras, às 14h30min. 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, 14 de março de 2001.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira -

Kemil Kumaira - Chico Rafael.
ATA DA 2 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

DAS MULTAS
Às nove horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto
Bejani, Ambrósia Pinto e Mauro Lobo, 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 Ambrósia 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 tratar de assuntos de interesse da Comissão e passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Ambrósio Pinto, para apresentar
requerimentos em que solicita seja pedido ao Sr. Roberto Carmargo
Scalise, Superintendente Regional do Departamento de Policia
Federal, que participe das visitas a serem feitas pela Comissão e que
designe um Delegado para acompanhar os trabalhos da Comissão e e
seja pedido ao Sr. Nedens Ulisses Vieira, Procurador-Geral de Justiça
do Estado, que designe um representante do Ministério Público para
acompanhar os trabalhos da Comissão e suas visitas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Alberto Bejani, Presidente - Sargento Rodrigues - Ambrósia Pinta.
ATA DA ia REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
14.696

Às dez horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e
um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Luiz Fernando Faria, Márcio Cunha e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e informa aos
Deputados que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião
da Comissão. O Presidente informa que a reunião se destina a eleger
o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e a designar o relator
da matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação e convida o Deputado Luiz Fernando Faria para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos, para
Presidente, o Deputado Márcio Cunha e , para Vice-Presidente, o
Deputado Luiz Fernando Faria, com quatro votos cada um. Logo a
seguir, o Presidente "ad hoc" dá posse ao Presidente eleito da
Comissão, Deputado Márcio Cunha, que, por sua vez, empossa o
Vice-Presidente, Deputado Luiz Fernando Faria. Ato contínuo, o
Presidente agradece a escolha de seu nome e a confiança nele
depositada e designa relator da matéria o Deputado Márcio Kangussu.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, com edital a ser publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Luiz

Fernando Faria - Agostinho Silveira - Mauro Lobo.
ATA DA ia REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS ÀS PROPOSIÇÕES DE

LEI N OS 14.687, 14.691 E 14.692
As quinze horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos
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Pimenta, Dimas Rodrigues e Paulo Piau, membros da supracitada
comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e informa que,
por se tratar da primeira reunião da Comissão, não há ata a ser lida. O
Presidente "ad hoc" informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator, motivo pelo qual
determina à assessoria a distribuição das cédulas de votação e
solicita ao Deputado Carlos Pimenta que atue como escrutinador.
Feita a apuração, o escrutinador informa que os Deputados Dimas
Rodrigues e Carlos Pimenta obtiveram votação unânime para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O Presidente "ad hoc"
declara empossado o Deputado Carlos Pimenta como Vice-
Presidente, transfere a direção dos trabalhos a ele, que, ato contínuo,
empossa o Deputado Dimas Rodrigues como Presidente e lhe devolve
a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a confiança nele
depositada e designa o Deputado Bilac Pinto para relatar os três
vetos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a ? Reunião Extrordinária da Comissão, dia 15, às 14h30min, no
Plenarinho 1, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, Presidente - Bilac Pinto - João Leite.

ATADA iia REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA SAÚDE
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de março de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Jorge Eduardo de Oliveira, Edson Rezende, Adelmo
Carneiro Leão, Alberto Bejani, Marcelo Gonçalves e Marco Régis,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Edson Rezende,
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 finalidade da reunião é ouvir o Sr. João
Batista Magro Filho, ex-Superintendente da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG. O depoente faz suas
considerações iniciais e entrega vários documentos à Comissão. Em
seguida, os Deputados Edson Rezende, Alberto Bejani, Adelmo
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Carneiro Leão e Marco Régis fazem perguntas a ele. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Edson
Rezende apresenta requerimentos em que solicita seja convocado
para reunião da Comissão o Sr. Frederico Penido Alvarenga,
Secretário de Administração; sejam pedidas ao Ministro da Saúde
informações a respeito de concessão de licença á Champion
Farnioquímica Ltda, para comercialização, importação ou fabricação
de Didanosina; seja pedido à Superintendência Central de Auditoria
Operacional da Secretaria da Fazenda o envio de cópia de relatório de
auditoria realizada na Fundação Ezequiel Dias; seja pedido à
Secretaria da Saúde o envio dos resultados dos trabalhos realizados
com o biolarvicida BACTIVEC H-14; sejam pedidas ao Comandante-
Geral da PMMG e ao Diretor do Hospital Militar da PMMG
informações relativas à compra de medicamentos e material cirúrgico;
sejam convocados para reunião da Comissão o Sr. Airton Maia,
Auditor-Geral do Estado, bem como os demais auditores da
Superintendência Central de Auditoria Operacional da Secretaria da
Fazenda que participaram da auditoria da FHEMIG. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento solicitando seja
convocada para reunião da Comissão a Sra. Sônia Suignard,
exonerada do cargo de Diretora Hospitalar da FHEMIG, a fim de
esclarecer declarações sobre a existência de perseguições dentro da
entidade. O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira apresenta
requerimento em que solicita seja feita visita da Comissão às
lavanderias da rede FHEMIG para constatar suas condições de
funcionamento. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Edson Rezende entrega à
Presidência documento contendo denúncias a respeito de casas de
saúde de Juiz de Fora. O Presidente recebe o documento e solicita à
assessoria que anexe as denúncias aos autos da Comissão,
juntamente com a documentação entregue pelo Sr. João Batista
Magro Filho, para que sejam analisadas pela área de consultoria da
Casa. Com a palavra, o depoente faz suas considerações finais. O
Presidente informa que o teor da reunião consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a colaboração do Sr. João Batista Magro Filho, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
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a reunião extraordinária a ser realizada em 151312001, às 9h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Hely Tarqüínio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Doutor Viana -

Alberto Bejani - Edson Rezende - Marco Régis - Jorge Eduardo de
Oliveira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O DE VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.696

As dezesseis horas do dia quatorze de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Luiz Fernando Faria, Márcio Kangussu e Agostinho
Silveira, 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
Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a
reunião se destina a apreciar o parecer de turno único do relator,
Deputado Márcio Kangussu, ao Veto Parcial à Proposição de Lei n°
14.696. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres de proposições sujeitas a
apreciação do Plenário. O Deputado Márcio Kangussu solicita ao
Presidente da Comissão prazo regimental para emissão de seu
parecer, o qual lhe é concedido. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, dia
151312001, às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Márcio Cunha, Presidente - Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECERES SOBRE OS VETOS ÁS PROPOSIÇÕES

DE LEI N OS 14.687, 14.691 E 14.692
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Pinto Ribeiro, Bilac Pinto e João Leite (substituindo este ao Deputado
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Carlos Pimenta, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Pinto Ribeiro, 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 os pareceres do relator,
motivo pelo qual concede a palavra ao Deputado Bilac Pinto, que
emite parecer pela rejeição do veto à Proposição de Lei n° 14657.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida,
o Deputado Bilac Pinto emite parecer pela manutenção do veto à
Proposição de Lei n° 14691. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer, com voto contrário do Deputado João Leite.
Registra-se a presença o Deputado Carlos Pimenta. A pedido do
relator, o Presidente suspende os trabalhos por 2 minutos. Reabertos
os trabalhos, o Deputado Bilac Pinto solicita prazo regimental para
emitir seu parecer, o qual é concedido pelo Presidente. Em virtude de
o prazo regimental da Comissão se esgotar no dia 161312001, os
membros acordam em encerrar, na presente data os trabalhos da
reunião. Desta forma, o Presidente suspende os trabalhos,
novamente, para que a assessoria providencie a redação da ata da
reunião. Reabertos os trabalhos, e em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, o Presidente dispensa a
leitura da ata da reunião, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
João Pinto Ribeiro, Presidente - Bilac Pinto - Carlos Pimenta.

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

1.138/2000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues, pretende

autorizar o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério,
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destinada a homenagear os praças da Polícia Militar de Minas
Gerais - PMMG -, e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -
CBMMG -, que completarem 25 anos de formatura.

A proposição foi publicada no 'Diário do Legislativo" de 41912000 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de receber parecer,
adstrito aos lindes previstos no art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por não figurar entre as competências privativas da União,

relacionadas no art. 22 da Carta Magna, a instituição de homenagem
cívica deve ser considerada ato de competência legislativa
remanescente dos Estados Federados. Assim, infere-se, tendo em
vista que o art. 25 desse Diploma estabelece que "são reservadas aos
Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição".

Quanto ao que a Constituição mineira dispõe sobre a matéria,
convêm esclarecer que o art. 66, 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. Por outro lado, o art. 90
dessa Constituição, ao estabelecer atribuições privativas do
Governador assim dispõe no inciso XVII: "conferir Condecoração e
distinção honorificas".

Visto que esse artigo trata de competência material, certamente o
sentido da palavra "conferi( não é outro senão o de se praticar ato
administrativo. No caso, a capacidade para se efetivar a prestação de
homenagem está reservada à pessoa pública política - o Estado,
atribuída à pessoa física ocupante do cargo de Governador. Com
base nesse entendimento inequívoco, é que se justifica o § 21 do art.
31 do projeto.

Conquanto a proposição não apresente vicio de iniciativa nem
peque pela exclusão do Governador no processo de concessão da
medalha, conforme demonstramos, há de se atentar para o fiel sentido
das palavras expressas no mencionado inciso, a saber:
"condecoração e distinção honorificas". Note-se que condecorar
significa evidenciar alguém por ter-se notabilizado ou distinguido na
realização de certo feito ou na apresentação de qualidades que, em
verdade, o tornem singular ou honrado em relação aos demais: dir-se-
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ia, ainda, que tais circunstâncias devem ser consideradas
relativamente raras, pois, do contrário, a outorga da condecoração
passaria a ser fato trivial, sem a característica de notabilidade.

Assim assentado o ajuizamento da questão, entendemos que o
projeto em análise não atende ao preceito constitucional tratado por
último, pois nada há de excepcional, cumpre dizer, no fato de certo
grupo de pessoas ter permanecido na mesma atividade profissional
por um período longo.

Essa ocorrência é por demais comum em várias ocupações e, por
isso, não deve ser considerada motivo de prestação de honraria pelo
poder público. Contudo, não queremos dizer que o fato, em si, não
tenha importância para os membros do grupo; pelo contrário,
entendemos serem salutares as comemorações que eles, porventura,
venham a promover no âmbito interno da corporação.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela anturidicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.13812000.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

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

1.25712000
Comissão de Saúde

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Cristiano Canêdo, visa

Z1
	declarar de utilidade pública a Fundação de Saúde Cristo Rei, com

sede no Município de Matipá.
A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma proposta. A seguir, foi
encaminhada a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno
único, conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação de Saúde Cristo Rei, fundada em 1 014176, é uma

entidade beneficente e sem fins lucrativos, cuja meta primordial é a
criação e manutenção de uma unidade hospitalar com assistência
médico-odontológica, ambulatorial e orientação terapêutica, destinada
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a atenderá população em geral.

Por meio da cooperação com entidades públicas e privadas que
possuem o mesmo propósito, a Fundação busca, também elevar o
padrão de vida da comunidade no que diz respeito à saúde.

Diante do exposto e por apresentar a entidade os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao projeto de lei em questão, em reconhecimento aos
bons serviços prestados ao povo de Matipó.

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

1.25712000 como apresentado.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Elaine Matozinhos, relatora.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.26312000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o projeto de lei em

análise assegura aos professores da rede pública estadual a
gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais no Estado de
Minas Gerais.

Publicado em 1011112000, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a esta Comissão
analisar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame assegura aos professores da rede pública

estadual a gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais no
Estado, com o objetivo de estimular e diversificar os seus
conhecimentos, possibilitando-lhes repassar aos seus alunos a
importância dos valores culturais para a educação.

Não cabe a esta Comissão analisar a proposição quanto ao seu
mérito; entretanto o estudo da matéria requer obrigatoriamente uma
reflexão sobre o princípio da igualdade, tratado na Constituição da
República como um direito fundamental, segundo o qual todos os
cidadãos são iguais perante a lei, em consonância com o
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ordenamento jurídico vigente no País.

A igualdade jurídica que se preconiza com este princípio passa pela
própria noção de justiça e consiste em " tratar desigualmente os
desiguais". Dessa forma, o que se veda são as diferenciações
arbitrárias que conferem tratamento desigual a pessoas que se
encontram absolutamente na mesma situação.

Como bem salienta o constitucion alista Alexandre de Morais, o
principio da igualdade" só é violado quando o elemento discriminador
não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito".
Assim, esse princípio constitui uma limitação ao legislador, a ser
observada no momento da elaboração da lei, pois, se esta criar um
tratamento desigual não razoável para pessoas que estão em situação
idêntica, há de ser considerada inconstitucional por afrontar um
princípio constitucional-

Constate-se, entretanto, que a proposição, em tela, ao estabelecer
um estado de desigualdade entre pessoas, o faz na busca da melhoria
das condições de ensino dos professores da rede pública, que, devido
aos baixos rendimentos, se vêem muitas vezes, impedidos de
participar de eventos culturais. Tal objetivo encontra-se resguardado
pela nossa Constituição, que prevê, no seu art. 22, XXIV, que 'a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" . Ressalte-
se ainda que a Carta Federal prevê a valorização do profissional do
ensino como um princípio a ser seguido e estabelece que é obrigação
do Estado garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o
acesso às fontes da cultura nacional, além de apoiar e incentivar a
valorização e a difusão das manifestações culturais.

Dessa forma, fica demostrado que a instituição desse "privilégio"
para os professores vai ao encontro dos ditames constitucionais, não
constituindo uma afronta ao principio da igualdade.

Entretanto, há que se considerar que o projeto, embora delimite bem
quais são os professores que serão beneficiados com a gratuidade
dos ingressos, não define, de forma clara, quais são os espetáculos a
que eles terão acesso, se seriam apenas os eventos públicos ou se
estariam incluídos também os particulares. Assim, apresentamos a
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Emenda n° 1, visando a tornar clara essa previsão e a limitar o
acesso aos eventos promovidos ou patrocinados pelo poder público
estadual. Tal medida se faz necessária em face do princípio da livre
iniciativa, preconizado na Constituição Federal como um dos
princípios da ordem econômica, garantindo a liberdade de comércio e
de contrato. Ademais, o art. 174 da Constituição Federal prevê que o
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento, de forma determinante para o setor público e
indicativa para o setor privado. Assim, não cabe ao Estado
estabelecer a gratuidade para os serviços da iniciativa privada. Essa
lei servirá como um indicativo para que se estabeleçam políticas de
incentivos aos eventos culturais, pois, há que se constatar, que, não
apenas por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou
programas de ação estatal, são alcançados os objetivos pretendidos.

Apresentamos ainda a Emenda n° 2, visando a suprimir o dispositivo
que prevê que os professores não terão acesso aos eventos durante
os períodos de férias escolares.

Por fim, a Emenda n° 3 visa a aprimorar a cláusula de
regulamentação, que não prevê o prazo para que ela ocorra e ainda
determina quais os órgãos deverão fazê-la, fato que constitui uma
atribuição própria do Chefe do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela constitucional idade, pela juridicidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.26312000 com as Emendas de
ns11 a 3, a seguir redigidas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao" caput" do art. 1 0 a seguinte redação:
"Ad 1 0 - Fica assegurada aos professores da rede pública estadual a

gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais promovidos ou
patrocinados pelo poder público estadual.".

EMENDA N°2
Suprima-se o parágrafo único do art. 20.

EMENDA N°3
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
"Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2001

ATAS

ATA DA 220a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 201312001
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Wanderley Ávila e Álvaro

Antônio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 2 Parte: 1 Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5 1.440
a 1.44912001 - Requerimentos n°s 2003. a 2.00612001 -
Requerimentos dos Deputados Sávio Souza Cruz, Hely Tarqüinio,
Alvaro Antônio, Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes (2),
Anderson Adauto, Ambrôsio Pinto e Dinis Pinheiro - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de Saúde, de
Turismo, de Fiscalização Financeira, de Transporte, de Direitos
Humanos e de Administração Pública e dos Deputados Marcelo
Gonçalves, Luiz Fernando Faria, Elaine Matozinhos (2), Sávio Souza
Cruz, Chico Rafael e Djalma Diniz - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Mana José Haueisen e dos Deputados Sávio Souza Cruz,
Edson Rezende, Fábio Avelar e Sargento Rodrigues - 2a Parte
(Ordem do Dia): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Questões de ordem
- Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 52/2001 - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Luiz Menezes, Dinis Pinheiro, Luiz Menezes, Dalmo
Ribeiro Silva, Ambrósio Pinto e Anderson Adauto; deferimento -
Suspensão e reabertura da reunião - 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 -
AjIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
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- Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Meio - Dirnas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - 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 - Kemd Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Miguel Martini - Pastar George - Paulo Pettersen - Pedro Pinduca -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h14min, a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Wanderley Ávila, 2 0-Secretário, procede à leitura das

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

- O Deputado Rêmolo Aloise, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:	

OFÍCIOS
Do Sr. Musa Amer Odeh, Chefe da Delegação Especial da Palestina

no Brasil, parabenizando o Deputado Antônio Júlio por sua eleição
como Presidente da Assembléia.

Do Sr. Antonio Olimpio Nogueira, Procurador-Geral Adjunto do
Estado, encaminhando cópia de parecer sobre contrato de
representação comercial celebrado entre a Fundação Ezequiel Dias e
a empresa LABIOFAM S.A. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção
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ao Requerimento n° 1155/2000, do Deputado Carlos Pimenta
(continuação das obras no anel rodoviário de Montes Claros),
encaminhando cópia da informação prestada pelo Secretário de
Transportes e Obras Públicas.

Do Sr. Frederico Penido de Alvarenga, Secretário de Administração,
em atenção ao pedido de diligência encaminhado por meio do Ofício
n° 2.08212000/DLE, a respeito do Projeto de Lei n° 1.23212000,
comunicando que o assunto foi encaminhado ao Secretário da Casa
Civil. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.23212000.)

Do Sr. Geraldo José Gomes, Secretário da Fazenda em exercício,
em atenção a requerimento da CPI da Saúde encaminhado por meio
do Ofício n°74/2001/DLE, solicitando prorrogação do prazo para sua
resposta. (- A CPI da Saúde.)

Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral, encaminhando, em atenção a requerimento da
CPI da Saúde encaminhado pelo Ofício n° 7312001/DLE, informações
sobre o orçamento da FUNED.

Do Sr. Valseni José Pereira Braga, Superintendente do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, prestando informações relativas às
importações realizadas pela FUNED no período que menciona em
atenção a requerimento da CPI da Saúde encaminhado pelo Oficio n°
7212001/OLE. (- Distribuídos à CPI da Saúde.)

Do Sr. José Antônio de Moraes, Secretário Adjunto da Segurança
Pública, prestando informações relativas ao sentenciado Leandro
Rodrigo Rodrigues, em atenção a pedido contido no Requerimento n°
177512000, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente da 31 Câmara do Tribunal
de Contas do Estado, comunicando que, em 2411012000, determinou a
sustação do contrato n° 496/53, celebrado entre a PMMG e o Centro
Comunitário Rural Bairro do Centro. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Anadil Benedita Ruhnau, Presidente do Conselho Municipal
de Saúde, de Belo Horizonte, encaminhando cópia da moção de
solidariedade ao Deputado Adelmo Carneiro Leão por ter esse
parlamentar se comprometido, perante os delegados presentes na IV
Conferência Estadual de Saúde, a propor a redução de gastos do
Poder Legislativo Estadual.
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Do Sr. Charles Richard Lewkowicz, Gerente do Projeto Alvorada,

informando, em atenção a pedido contido no Ofício n°
2.42412000IDLE, os critérios técnicos para seleção e priorização dos
municípios do Projeto Alvorada.

23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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° 1.44012001
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes de Montes

Claros - ADEMOC -, com sede nesse município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Deficientes de Montes Claros - ADEMOC -I com sede nesse
município.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2000.
Aden Santiago
Justificação: A Associação dos Deficientes de Montes Claros,

entidade sem fins lucrativos, tem como objetivo primordial a
integração da pessoa portadora de deficiência na sociedade; para
tanto, desenvolve ações que implicam uma vida mais digna para seus
filiados. Segundo suas possibilidades, atenderá a todos que a ela
recorrerem.

Por se tratar de uma entidade que norteia seu trabalho pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
para que ela seja declarada 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° 1.44112001
Dá a denominação de Vereador Joaquim Borges da Costa à Escola

Estadual de Careaçu, com sede nesse município.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica denominada Escola Estadual Vereador Joaquim Borges

da Costa a Escola Estadual de Careaçu, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de março de 2001.
Antônio Andrade
Justificação: O Vereador Joaquim Borges da Costa pautou sua vida

pelo dinamismo e pela extrema dedicação à comunidade de Careaçu.
Dotado de rara inteligência e de espírito expansivo, muito cedo
granjeou a simpatia, a admiração e o respeito de seus concidadãos
não só por suas virtudes, mas, sobretudo, porque deixava antever
quão importante ele seria para a coletividade, mormente por seu
desvelo pela causa da educação e pela extraordinária vocação para a
vida pública.

Trabalhou incansavelmente para que se concretizasse a instalação
da escola em questão, tendo, inclusive, colaborado com recursos
próprios para a construção do prédio onde funcionam hoje os cursos
de 1° e 2° graus, Magistério de 1 0 grau e Técnico em Contabilidade.

Perpetuar, dessa forma, o nome de Joaquim Borges da Costa
constitui uma homenagem que corresponde aos anseios da laboriosa
população de Careaçu, que deseja vê-lo alçado ao lugar de destaque
que merece.

Solicitando o indispensável apoio dos nobres pares, espera o
signatário que seja aprovado este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N°1.442/2001
Dispõe sobre a proibição da avaliação do ensino religioso nas

escolas públicas de ensino fundamental do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 1 - O ensino religioso, disciplina de matricula facultativa nas

escolas públicas de ensino fundamental, não poderá sofrer nenhuma
espécie de avaliação que resulte em aprovação para a série
subseqüente do aluno nela matriculado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Antônio Genaro
Justificação: Atualmente estamos lidando com uma prática

crescente em nossas escolas: a imposição do ensino religioso aos
alunos e sua utilização como parâmetro de aprovação escolar. Tal fato
vem assustando pais e alunos, além de contrariar a legislação e de
tratar-se de prática discriminatória.

O que se pretende é assegurar a diversidade cultural e religiosa do
Brasil e não permitir que o exercício ou instrução de caráter religioso
nas escolas públicas de ensino fundamental seja obrigatório e
determinante na aprovação escolar. Por meio deste projeto, buscamos
reforçar o exercício da liberdade religiosa, fundamental para que não
se institua, na prática, o proselitismo.

Pela importância do projeto, contamos, pois, com o apoio de nossos
nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.44312001
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento

Comunitário Mucambo Vovó Emilia de Baldim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Comunitário Mucambo Vovó Emilia de Baldim, com
sede no Município de Baldim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Comunitário

Mucambo Vovó Emilia de Baldim encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades
estatutárias e sociais, no que concerne às atividades assistenciais,
beneficentes e filantrópicas.

Estando a entidade dentro dos requisitos legais para que seja
declarada sua utilidade pública estadual, conto com o apoio dos
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ilustres colegas parlamentares.

- 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°1.444/2001
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - APA - da

Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam declarados como Área de Proteção Ambiental da

Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha - APA do Rio Jequitinhonha -
os terrenos que integram a bacia hidrográfica desse rio situados a
montante e a jusante do ponto de captação de águas da cidade de
Jequitinhonha.

Parágrafo único - Os limites da área de que trata o "caput" deste
artigo são os definidos pelo perímetro da bacia hidrográfica do rio
Jequitinhonha, com 760km2 (setecentos e sessenta quilômetros
quadrados).

Art. 21 - A APA do Rio Jequitinhonha destina-se á recuperação, à
preservação e à conservação do rio Jequitinhonha e de seus afluentes
e:

- à proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do
regime hidrológico;

II .. à preservação dos remanescentes florestais da bacia
hidrográfica;

III - à recomposição florestal da vegetação ciliar e das demais áreas
de preservação permanente previstas na Lei n° 10.561, de 27 de
dezembro de 1991;

IV - à melhoria das condições para a recuperação e a proteção da
fauna e da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas;

V - à conservação e à recuperação das margens ribeirinhas pelas
empresas que exploram o leito do rio por meio do sistema de dragas,
causador de erosão e desmoronamento;

VI - a estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas
circunvizinhas.

§ 1 1 - As empresas que desrespeitarem esta lei estarão sujeitas a
responsabilidade civil e criminal.

§ 21 - A recuperação e a conservação de que trata o inciso V deste
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artigo deverão ser efetuadas concomitantemente com a exploração
a que se destinam e são causadoras de erosão e desmoronamento
das margens.

Art. 30 - É proibido, na área de proteção ambiental das áreas
circunvizinhas:

- promover ações de desmatamento e degradação ambiental de
drenagem, aterro, obstruções de canais e outras que descaracterizem
os ecossistemas da bacia, sem as medidas compensatórias de
recuperação ambiental, resguardando o efeito estabilizador da
cobertura vegetal contra o aparecimento dos pontos suscetíveis â
erosão;

II - realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou
que atentem contra os objetivos referidos no artigo anterior;

III - realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção
civil sem as devidas medidas de proteção aos ecossistemas,
previamente aprovados pelos órgãos ambientais ou de gestão da
APA;

IV - usar herbicidas em áreas ribeirinhas ou produtos químicos numa
área de 150m (cento e cinqüenta metros) das margens e lançar
efluentes sem o prévio tratamento;

V - pescar com utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou
assemelhados.

Art. 40 - Compete ao Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM -, em conjunto com a Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM - e em articulação com as Prefeituras Municipais de
Jequitinhonha, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo
de Minas, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado, Minas Novas,
Novo Cruzeiro, Setubinha, Veredinha, Virgem da Lapa, Caraí,
Comercinho, Coronel Murta, ltaobim, Itinga, Padre Paraíso, Ponto dos
Volantes, definir as condições de manejo, fiscalização, supervisão e
administração da APA do Rio Jequitinhonha.

Parágrafo único - Na administração da APA do Rio Jequitinhonha
será assegurada a participação de representantes de usuários e da
sociedade civil organizada.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventas dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



552
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Fábio Avelar
Justificação: Tenho a honra de submeter ao exame e à deliberação

desta egrégia Assembléia Legislativa este projeto de lei, que dispõe
sobre a criação da Área de Proteção Ambiental -APA - da Bacia
Hidrográfica do Rio Jequitinhonha.

A criação de uma APA em toda a extensão do rio Jequitinhonha,
abrangendo uma área de 760km 2, permitirá o desenvolvimento e a
implantação de diversos programas de cunho ambiental na região.

Os diversos municípios integrantes da bacia do rio Jequitinhonha
poderão, com a aprovação da área de preservação ambiental, unir
esforços para a celebração de acordos, contratos e convênios entre si
ou com entidades públicas ou organizações não governamentais,
objetivando o incremento de ações de recuperação da vegetação ciliar
e das matas, melhorias das técnicas de manejo do solo agrícola, a
proteção das áreas de deposição do lixo urbano, tratamento dos
efluentes domésticos e industriais e a destinação adequada dos
esgotos urbanos, aliados à educação ambiental, criando, assim,
condições para a melhoria qualitativa das águas do rio.

A instituição da APA deve ser entendida como um poderoso
instrumento de planejamento regional para fazer face à escalada de
crescimento das cidades e ao conseqüente aumento da poluição, que
tanto degrada os cursos d'água, além de significar o estabelecimento
de um convívio harmonioso entre o rio e os municípios que ele banha.

Para o sucesso da iniciativa que ora submeto a esta Casa, é
imperioso que haja a participação da sociedade civil organizada, ao
lado do poder público, na administração, na fiscalização e no
acompanhamento das medidas propostas neste projeto de lei, que
refletem o mais alto e relevante interesse público.

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

PROJETO DE LEI N° 1.44512001
Declara de utilidade pública a Associação Itabirana de Atletismo,

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

Itabirana de Atletismo, com sede no Município de Itabira.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Luiz Menezes
Justificação: A entidade em causa tem por objetivo proporcionar a

difusão do civismo e da cultura física, principalmente do atletismo;
para tanto, implementa a sua prática, além de promover reuniões de
caráter social e cultural, estimulando a solidariedade entre seus
associados.

Ademais, a entidade preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, título que se lhe pretende conceder por
meio desta proposição, em reconhecimento aos bons serviços
prestados à comunidade.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.44612001
Declara de utilidade pública a Associação Evangélica Beneficente na

Serra - AEBES -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica

Beneficente na Serra - AEBES -, com sede no Município de Belo
Z3
	Horizonte.

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.
Pastor George
Justificação: A referida entidade tem como finalidade amparar

&	crianças carentes, proporcionando-lhes educação pré-escolar,
acompanhada de apoio pedagógico e psicológico. Ao longo desse

j	processo, infunde-lhes valores morais e éticos, buscando nelas
desenvolver atitudes adequadas ao bom convívio social.

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser
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declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a
anuência dos nobres colegas ao titulo declaratário proposto.

- 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°1.447/2001
Altera a denominação da Escola Estadual Kennedy, no Município de

Belo Horizonte, para Escola Estadual Anita Brina Brandão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A Escola Estadual Kennedy, no Município de Belo

Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual Anita Brina
Brandão.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 2001.
Pauto Pettersen
Justificação: A Profa. Anita Brina Brandão trabalhou 61 anos como

educadora na rede estadual de ensino; quando da comemoração de
seus 50 anos de profissão, disse: 'Já trabalhei 50 e estou disposta a
trabalhar não 100, mas 200 ou, mesmo, 300 anos. Lecionar, para
mim, é um alimento, é uma questão quase que de sobrevivência. Só
tenho boas recordações e bons momentos em toda a minha vida de
magistério. Lembrar de uns seria desmerecer, relegar a segundo
plano outras grandes alegrias que tive e tenho até hoje."

Sua vida foi dedicada ao magistério; formou-se no Instituto de
Educação e, aos 16 anos de idade, já lecionava na Escola Estadual
Silviano Brandão, grupo escolar da Lagoinha. Transferiu-se para o
Grupo Escolar Aurélio Pires e, ao ser inaugurada a Escola Estadual
Kennedy, no Jaraguá, foi dirigi-ia, tendo permanecido como sua
Diretora por 35 anos.

A comunidade do Bairro Jaraguá, em abaixo-assinado, anexado a
esta proposição, manifesta-se no sentido de que a mudança ora
proposta seja efetivada para que se possa prestar essa justa
homenagem.

- 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.
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PROJETO DE LEI N°1.448/2001

Declara de utilidade pública a Associação Cooperativa Agrícola 11
de Junho - ASCA -, com sede no Município de Tumiritinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Cooperativa Agrícola 1 0 de Junho - ASCA - com sede no Município
de Tumiritinga.

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 março de 2001.
Rogério Correia
Justificação: A Associação Cooperativa Agrícola 1 1 de Junho é uma

sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede na Fazenda Califórnia,
na zona rural de Tumiritinga, e vem cumprindo seus objetivos
estatutários com os seguintes atendimentos: congrega instituições e
pessoas interessadas em melhorar as condições sócio-econômicas da
comunidade; promove a busca de recursos - materiais e humanos - na
comunidade ou fora dela, para execução de atividades de interesse
comunitário; promove eventos sociais e recreativos e a educação de
crianças de 0 a 14 anos, de modo a extinguir o analfabetismo,
incentivando ainda a educação de jovens e adultos, preparando-os
tecnicamente para o trabalho no meio rural.

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

PROJETO DE LEI N° 1.44912001
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado,

sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público - OSCIPs -, institui e disciplina o Termo de Parceria
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo 1

Da Qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público

j Art. 1 0 - Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIPs - as pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, constituídas há pelo menos dois anos,
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nos termos da lei civil, desde que os respectivos objetivos sociais e
normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos nesta lei.

§ l O - Para os efeitos desta lei, considera-se sem fins lucrativos a
pessoa jurídica de direito privado que não distribui, entre os seus
sócios ou associados, Conselheiros, Diretores, empregados ou
doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplica
integralmente na consecução do respectivo objeto social.

§ 20 - A outorga da qualificação prevista neste artigo é ato vinculado
ao cumprimento dos requisitos instituídos por esta lei.

§ 30 - As pessoas jurídicas tratadas no caput" deste artigo serão
submetidas ao controle externo da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais, ficando o controle interno a cargo do
Poder Executivo

Art 20 - Não são passíveis de qualificação como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de
alguma forma às atividades descritas no art. 30 desta lei:

- as sociedades comerciais;
II - os sindicatos, as associações de classe ou de representação de

categoria profissional;
III - as instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de

credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais;
IV - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas

fundações;
V - as entidades de beneficio mútuo destinadas a proporcionar bens

ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;
VI - as entidades e empresas que comercializam planos de saúde e

assemelhados;
VII - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas

mantenedoras;
VIII - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e

suas mantenedoras;
IX - as Organizações Sociais;
X - as cooperativas;
Xl - as fundações públicas;
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XII - as fundações, sociedades civis ou associações de direito

privado criadas por órgão público ou por fundação pública;
XIII - as organizações creditícias que tenham qualquer tipo de

vinculação com o sistema financeiro nacional, a que se refere o art.
192 da Constituição Federal.

Art. 30 - A qualificação instituída por esta lei somente será conferida
às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujos
objetivos sociais consistam em pelo menos uma das seguintes
finalidades:

- promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio

histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma

complementar de participação das organizações de que trata esta lei;
IV - promoção gratuita da saúde;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e

promoção do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate á

pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-

produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego
• crédito;

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos
a'	• assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,
e	da democracia e de outros valores universais;

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias
o	alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos
o	técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas
ai
	neste artigo.

o,	Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a dedicação às
o atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de

projetos, programas ou planos de ação correlatos ou, ainda, pela
prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações
sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que atuem em áreas
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afins.

Art. 40 - Atendido o disposto no art. 30, exige-se ainda, para se
qualificarem como Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por
estatutos, cujas normas expressamente contenham, entre outras, as
seguintes determinações:

- mandato dos Diretores e Conselheiros igual ou inferior a três
anos;

II - adoção de práticas de gestão administrativa, necessárias e
suficientes para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de
benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação
nas atividades da respectiva pessoa jurídica;

III - constituição de conselho fiscal ou órgão equivalente, dotado de
competência para opinar sobre relatórios de desempenho financeiro e
contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo
pareceres para os organismos superiores da entidade;

IV - previsão de que, em caso de dissolução da entidade, o
respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
qualificada nos termos desta lei, a qual tenha, preferencialmente, o
mesmo objeto social da extinta, ou, na falta de pessoa jurídica com
essas características, ao Estado;

V - previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a
qualificação instituída por esta lei, o respectivo acervo patrimonial
disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
tiver perdurado aquela qualificação, bem como os excedentes
financeiros decorrentes de suas atividades, serão transferidos a outra
pessoa jurídica qualificada nos termos desta lei, a qual tenha,
preferencialmente, o mesmo objeto social, ou, na falta de pessoa
jurídica com essas características, ao Estado;

VI - se houver remuneração para os administradores, gerentes ou
Diretores, esta será limitada aos valores praticados pelo mercado;

VII - as normas de prestação de contas a serem observadas pela
entidade, especificamente:

a) observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das
Normas Brasileiras de Contabilidade;

b) publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do
exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações
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financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de
débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-as à disposição para
exame de qualquer cidadão;

c) realização de auditoria, inclusive por auditores externos
independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos
objeto do Termo de Parceria, conforme previsto em regulamento;

d) a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem
pública recebidos pelas Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público será feita conforme determinam os arts. 73 e seguintes da
Constituição Estadual.

Art. 50 - Cumpridos os requisitos dos arts. 3 0 e 40 desta lei, a pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, interessada em obter a
qualificação instituída por esta lei deverá formular requerimento escrito
ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:

- estatuto registrado em cartório;
II - ata de eleição da diretoria;
III - balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados

financeiros dos últimos dois anos;
IV - declaração de isenção do imposto de renda dos últimos dois

exercícios;
V - inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Art. 60 - Recebido o requerimento previsto no artigo anterior, a

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral decidirá,
no prazo de trinta dias.
§ 1 1 - No caso de deferimento, a Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral, no prazo de quinze dias, emitirá
certificado de qualificação da requerente como OSCIP, dando
publicidade no órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 21 - Indeferido o pedido, a Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral, no prazo do § 1 0, dará ciência da decisão,
mediante publicação no órgão de imprensa oficial do Estado.

§ 30 - O pedido de qualificação somente será indeferido quando:
- a requerente enquadrar-se nas hipóteses previstas no art. 20

desta lei;
II - a requerente não atender aos requisitos descritos nos arts. 3 0 e

4° desta lei;
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III - a documentação apresentada estiver incompleta.
Art. 70 - Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade

sindical, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas do
Ministério Público, desde que amparado por evidências de erro ou
fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou administrativamente,
a perda da qualificação como OSCIP.

§ P - A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida
em processo administrativo, instaurado na Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral, de oficio ou a pedido do interessado, ou
judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão
assegurados a ampla defesa e o contraditório.

§ 21 - A perda da qualificação de OSCIP importará na rescisão do
Termo de Parceria, a critério do poder público.

Capitulo II
Do Fomento às Atividades

Art. 80 - Às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
serão destinados recursos orçamentários e, eventualmente, bens
públicos necessários ao cumprimento do Termo de Parceria,
ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o poder público ou de
descumprimento das condições acordadas.

§ 1 0 - Ficam assegurados às Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público os créditos previstos no orçamento e as respectivas
liberações financeiras, de acordo com o cronograma de desembolso
previsto no Termo de Parceria.

§ 20 - A liberação de recursos em parcela única necessita de prévia
autorização do poder público.

§ 30 - Os bens de que trata este artigo serão destinados às
entidades parceiras, consoante cláusula expressa no Termo de
Parceria.

Capítulo III
Do Termo de Parceria

Art. 90 - Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o
instrumento passível de ser firmado entre o poder público e as
entidades qualificadas como OSCIPs, destinado à formação de
vínculo de cooperação entre as partes, para o fomento e a execução
das atividades de interesse público previstas no art. 3 0 desta lei.

Art. 10 - 0 Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o
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poder público e as OSCIPs discriminará direitos, responsabilidades
e obrigações das partes signatárias.

§ 1 1 - A celebração do Termo de Parceria será precedida de
consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas
correspondentes de atuação existentes, nos respectivos níveis de
governo e de procedimento de licitação dirigido às entidades
interessadas, qualificadas como OSCIPs.

§ 20 - O Termo de Parceria deverá conter, sob pena de considerar-
se nulo, na íntegra, entre outras, cláusulas que disponham sobre:

- objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho
proposto pela OSCIP;

li - estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os
respectivos prazos de execução ou cronogramas;

III - previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de
desempenho a serem utilizados, mediante indicadores de resultados;

IV - previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu
cumprimento, estipulando, item por item, as categorias contábeis
usadas pela organização, e detalhamento das remunerações e
benefícios de pessoal a serem pagos com recursos oriundos ou
vinculados ao Termo de Parceria a seus Diretores, empregados e
consultores, com o respectivo cronograma de desembolso;

V - obrigações da OSCIP, entre as quais a de apresentar ao poder
público, ao término de cada exercício, relatório sobre a execução do
objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo especifico das
metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado de
prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente realizados,
independentemente das previsões mencionadas no inciso IV;

VI - publicação, no órgão de imprensa oficial do Estado, de extrato
do Termo de Parceria e de demonstrativo da execução física e
financeira, conforme modelo simplificado estabelecido no regulamento
desta lei, contendo os dados principais da documentação obrigatória
do inciso V, sob pena de não-liberação dos recursos previstos no
Termo de Parceria;

VII - rescisão, cominada expressamente para os casos de infração
aos dispositivos desta lei e para os demais casos que especificar.
Art. 11 - A execução do objeto do Termo de Parceria será

acompanhada e fiscalizada por órgão do poder público da área de
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atuação correspondente à atividade fomentada e pelos Conselhos
de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação
existentes, em cada nível de governo.

§ 1 0 - Os resultados atingidos com a execução do Termo de Parceria
devem ser analisados por comissão de avaliação, composta de
comum acordo entre o órgão parceiro e a OSCIP.

§ 21 - A comissão encaminhará à autoridade competente relatório
conclusivo sobre a avaliação realizada.

Art. 12 - E lícita a vigência simultânea de um ou mais Termos de
Parceria, ainda que com o mesmo órgão estatal.

Art. 13- Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na
utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização
parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas e ao Ministério
Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Art. 14- Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 13 desta lei,
havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de
origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao
Ministério Público, para que requeira ao juizo competente a
decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o seqüestro
dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro
que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao
patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei
n°8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar n°64, de 18
de maio de 1990.

Parágrafo único - Até o término da ação, o poder público
permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores
seqüestrados ou indisponíveis e velará pelo prosseguimento das
atividades sociais da OSCIP.

Art. 15 - A OSCIP fará publicar, no prazo máximo de trinta dias,
contados da assinatura do Termo de Parceria, regulamento próprio
contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras
e serviços, bem como para compras com o emprego de recursos
provenientes do poder público, observados os princípios estabelecidos
no inciso 1 do art. 41 desta lei.

Capitulo IV
Das Disposições Finais e Transitórias
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Art 16 - É vedada às entidades qualificadas como OSCIPs a

participação em campanhas de interesse político-partidário ou
eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

Art. 17 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral permitirá, mediante requerimento dos interessados, acesso a
todas as informações pertinentes ás OSCIPs.

Art. 18 - As pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,
qualificadas com base em outros diplomas legais, poderão qualificar-
se como OSCIPs, desde que atendidos os requisitos para tanto,
sendo-lhes assegurada a manutenção simultânea dessas
qualificações, até dois anos contados da data de vigência desta lei.

1 0 - Findo o prazo de dois anos, a pessoa jurídica interessada em
manter a qualificação prevista nesta lei deverá por ela optar, fato que
implicará a renúncia automática de suas qualificações anteriores.

§ 2° - Caso não seja feita a opção prevista no parágrafo anterior, a
pessoa jurídica perderá automaticamente a qualificação obtida nos
termos desta lei-

Art. 19-O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de março de 2001.
Sávio Souza Cruz
Justificação: O presente projeto visa a regulamentar instituições do

chamado terceiro setor - pessoas jurídicas de direito privado que têm
como objeto social a dedicação a finalidades públicas, sem fins
lucrativos, as quais são constituídas por pessoas físicas e funcionam
como auxiliares do Estado na persecução de atividades de conteúdo
social relevante.

O projeto prevê a criação, no Estado, do titulo ou qualificação, para
entidades que possuam tais características, de Organização da

;	Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP.
Tal qualificação há de ser voluntariamente requisitada pelas

entidades do terceiro setor mineiras, que poderão usufruir, desse
modo, vantagens concedidas pelo poder público, não extensíveis às
demais pessoas jurídicas.

Em contrapartida, o projeto prevê uma série de medidas que
;	conferem total poder de controle e fiscalização das OSCIPs pelo
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poder público. Prevê, ainda, que elas se submeterão a
procedimento licitatório para usufruírem do repasse de bens e
recursos públicos e estarão subordinadas, igualmente, à assinatura de
Termo de Parceria, mediante o qual se comprometerão a adotar uma
série de medidas visando ao atendimento dos princípios da
moralidade, da publicidade e da eficiência.

Com tais procedimentos, pretende-se induzir a separação entre as
entidades sérias, indispensáveis à conformação do bem-estar social, e
as que, ilegitimamente, abusam da boa-fé pública e fazem
desaparecer recursos escassos e imprescindíveis ao desenvolvimento
social.
• De outro lado, é sabido que, no plano federal - a partir da Emenda à
Constituição n° 19, notadamente em razão da alteração de que foi
objeto o inciso XX do art. 37 da Constituição da República -, criaram-
se e regulamentaram-se as "Organizações Sociais - OSs (Lei Federal
no 9.637, de 1515198) e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público -OSCIPs (Lei Federal n° 9.790, de 2315199).

A qualificação de entidades como OSs ou OSCIPs, no plano federal,
não as torna suscetíveis de usufruir benefícios no plano estadual, até
a presente data, por falta de respaldo legal. Do mesmo modo,
entidades de cunho assistencial e filantrópico de atuação exclusiva
junto ao poder público mineiro não se podem valer dos benefícios
proporcionados pela assinatura de Contrato de Gestão ou de Termo
de Parceria com este.

Assim, o presente projeto tem como efeito, também, o de uniformizar
o tratamento de entidades do terceiro setor no Estado, suprindo
lacuna em relação à regulamentação federal.

Por último, deve-se ressaltar que este projeto não tem a pretensão
de ser definitivo quanto ao assunto, mas apresenta-se como proposta
de debate dos temas da moralidade pública, da modernização dos
procedimentos administrativos e do atendimento fiel aos setores
desassistidos de nossa sociedade.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.00312001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Instituto de Geociências
Aplicadas pelos 30 anos de criação. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.00412001, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a seu empenho
junto à Secretaria da Habitação e ao SERVAS para a liberação de
projeto de reforma habitacional da Associação Amigos dos Bairros
Bandeirantes, Margarete e Adjacências. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.00512001, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que,
de acordo com o contido no Ofício n° 1 .964/2000/DLE, encaminhe à
Comissão cópia dos autos da sindicância realizada na Comarca de
Pedra Azul, bem como de toda a documentação enviada pela PMMG
às autoridades mencionadas no Ofício n° 10107.2/01-CG.

N° 2.00612001, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando
seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informação
sobre a aplicação de recursos do Fundo SOMMA liberados em
3111212000.

Do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando sejam apresentadas as
informações que menciona, acerca das atividades de publicidade e
propaganda realizadas por esta Assembléia Legislativa desde o início
de 2000 até esta data.

Do Deputado Hely Tarqüinio, solicitando seja realizado por este
Legislativo o Seminário Ideal e Realidade do SUS, a fim de debater os
assuntos que menciona.

Do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja encaminhada cópia da
Resolução n°16, de 91212001, à Comissão de Transporte e a todos os
Deputados a esta Assembléia.

Do Deputado Chico Rafael, solicitando o apoio deste Legislativo
para que a TV Assembléia divulgue a Campanha da Fraternidade
2001. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Menezes (2), Anderson Adauto, Ambrósio
Pinto e Dinis Pinheiro.

j	 Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Saúde, de Turismo, de Fiscalização
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Financeira, de Transporte. de Direitos Humanos e de
Administração Pública e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Luiz
Fernando Faria, Elaine Matozinhos (2), Sávio Souza Cruz, Chico
Rafael e Djalma Diniz.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, telespectadores, venceu ontem o
prazo para a entrega dos requerimentos das pessoas que foram
vítimas da ditadura militar e que sofreram constrangimentos de
torturas entre 1961 e 1979. Esse prazo foi dado àquelas vítimas
graças à Lei n° 13.187, sancionada pelo Governador Itamar Franco
em 2011199, a qual se originou de projeto de minha autoria. A
Comissão Estadual de Defesa das Vítimas de Tortura trabalhou
bastante tempo recebendo os requerimentos daqueles que se
sentiram prejudicados. Agora, o Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos avaliará os 560 requerimentos apresentados, para
verificar qual a tortura e o constrangimento sofridos, a fim de definir a
indenização a ser paga às vítimas, que varia de R$5.000,00 a
R$30.000,00. Imagino que algumas pessoas, ao ouvirem a minha fala,
possam estar pensando: será que há dinheiro que pague tortura ou
um constrangimento, sobretudo quando aplicados injustamente, ou
seja, tortura praticada de maneira abusiva e dolorosa, ferindo os
direitos dos cidadãos, que eram justamente aqueles que trabalhavam
pela libertação, pela independência do nosso País e pela valorização
da cidadania? Será que há dinheiro que pague por isso? Claro que
não. Ao propor essa lei, já tinha o perfeito entendimento e a
consciência da minha parte e daqueles que entenderam a nossa
proposta, inclusive da Assembléia Legislativa, que aprovou esse
projeto de lei que se converteu na lei promulgada em 1999.

Mas o que se quer não é a quantia, não é dizer às pessoas que
foram torturadas, magoadas, feridas, que fiquem caladas porque já
foram indenizadas. A lei é uma forma de conseguir que o Estado
reconheça a sua falha. O nosso projeto de lei teve essa intenção, o
que foi bem entendido por aqueles que procuraram seu direito, que
estão prestando um favor, um benefício a todos nós, para que não
haja, neste Pais, nunca mais outra época de ditadura, de tortura,
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devido à defesa legitima de um direito que é de todos: a busca da
cidadania. Agradecemos aos 560 requerentes que se manifestaram e
estão emprestando seu trabalho, colocando seu nome à frente desse
movimento, para que tomemos consciência do quanto é grave abrir
mão dos nossos direitos e não respeitar o direito dos outros.

Falaremos, também, sobre o dia 8 de março, Dia do Consumidor.
Era intenção nossa fazer um pronunciamento na ocasião em que o
Código de Defesa do Consumidor está completando 10 anos. Mas,
devido à reunião especial que houve, quando se discutia a divisão da
CEMIG em três outras empresas, nesse processo conhecido por
desverticalização, não pudemos nos manifestar relativamente àquela
data importante, dia de cidadania, dia de todos nós, consumidores. O
Código de Defesa do Consumidor completa 10 anos, o que é
extremamente importante para nós, que podemos traçar um paralelo
sobre o antes e o depois do seu advento. Antes dessa lei, que
assegura direitos ao consumidor, os contratos eram abusivos,
praticamente unilaterais, mesmo quando o consumidor os assinava
inadvertidamente, apressadamente ou inconscientemente, quando
adquiria um bem maior, um imóvel. Após feita a compra, mesmo que a
justiça cível quisesse se pronunciar não podia anular o contrato
celebrado, uma vez que o prejudicado havia consentido com seus
termos. Muitas vezes, de propósito, os contratos eram apresentados
em letra pequena, tendo as cláusulas, prejudiciais àqueles que
adquiriam os bens, reduzidas, colocadas num cantinho ou no fim do
contrato, a fim de não alertar o cidadão para o risco que corria.

O Código de Defesa do Consumidor não tem validade sozinho,
porque nenhuma lei sai do papel por si só. Mas vemos hoje,
debruçado sobre ele, o Juizado Especial, que defende essas causas.

Antes, o prejudicado tinha de procurar advogado, contratar, fazer
despesas. Hoje, o Juizado Especial faz isso sem ônus para a vítima.
Existem os PROCONs, e a Assembléia Legislativa tem se
empenhado, dando seu apoio ao consumidor, oferecendo os serviços
do PROCON Assembléia, que já tem o reconhecimento de todo o
Pais. O PROCON está sendo procurado não apenas pelos moradores
de Belo Horizonte, mas as consultas chegam do interior e de todos os
lados. Esse PROCON está sob a direção dos Drs. Délio Malheiros,
Enio Nogueira e Luis Antônio de Freitas, pessoas que trabalham com
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entusiasmo, de maneira dedicada, para evitar qualquer prejuízo
para os consumidores.

E interesse nosso, como Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, levar os PROCONs para o interior. Sabemos que há
PROCONs em muitas cidades de Minas, mas alguns são inoperantes,
e outras cidades nem possuem PROCON. A Comissão de Defesa do
Consumidor está interessada em fazer com que esse direito chegue a
todos os lugares. Não para que se crie ali uma guerra entre
comerciantes, empresários, servidores e consumidores, mas para que
as pessoas se entendam, vivam em harmonia. Sobretudo para que
comerciantes, empresários e servidores que sabem cumprir sua
obrigação, que são honestos, sejam valorizados pelos serviços que
prestam á comunidade.

Hoje, graças ao Código de Defesa do Consumidor, estamos vendo
que as mercadorias, os bens perecíveis, quando são expostos nos
supermercados, nas lojas, trazem a data de vencimento, os
componentes e o risco para a saúde que podem oferecer. Tudo isso é
defesa do consumidor.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, ilustre
Deputada, Profa. Maria José Haueisen. Estou ouvindo com atenção o
pronunciamento de V. Exa. Sem dúvida, é uma reflexão muito
importante. Estamos completando dez anos do Código de Defesa do
Consumidor. E muito oportuno ressaltar o papel do PROCON
Assembléia, que, hoje, merece lugar de destaque nacional, tendo em
vista sua maneira séria e determinada de agir na condução dos
legítimos direitos do consumidor.

Louvo sua iniciativa, parabenizo também o Dr. Délio Malheiros e sua
equipe. Fico agora ainda mais satisfeito, vendo a preocupação de V.
Exa. de levar o PROCON, a defesa do consumidor, a sua Comissão,
para o interior de Minas.

E muito importante, ilustre Deputada, a conscientização de todo o
Estado, para que o consumidor faça valer seus direitos. Temos, acima
de tudo, nosso código, mas somente assim, por essa conscientização
da Comissão de Defesa do Consumidor, tão bem dirigida por V. Exa.,
se Deus quiser, com um trabalho de afinco, determinado como é seu
estilo, daremos visibilidade de trabalho a nossa Minas. Parabéns pela
importante iniciativa que V. Exa. propõe hoje.
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A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. Continuando sua fala, quero lembrar da
necessidade urgente de os PROCONs atuarem no interior.

Cito aqui um fato que me fere diretamente, porque acontece na
minha cidade: é a situação dos Bancos no interior.

Existe, nas proximidades da Assembléia, uma rede bancária
enorme. São várias casas. O ltaú, por exemplo, tem três agências:
uma em frente à Assembléia, uma na rua de trás e outra mais abaixo,
perto da Praça Carlos Chagas. Quando o BEMGE se fundiu com o
ltaú, todas as agências que eram do BEMGE permaneceram em Belo
Horizonte. Em Teófilo Otôni, depois da fusão, os clientes do BEMGE,
que são numerosos, passaram a ser atendidos na agência do ltaú,
que já era superlotada.

Nesta semana, estivemos no ltaú para resolver o cancelamento de
uma conta. Fiquei lá durante 1 hora e 15 minutos. As filas rodeavam
todos os espaços do Banco, apesar da boa-vontade, da
disponibilidade dos profissionais, dos bancários, que estão
sacrificando a sua hora de almoço, a sua hora de lanche para darem
conta do serviço, mas não conseguem, porque o interesse do
banqueiro é, cada vez mais, espremer o consumidor, abusar do
usuário, apertar e dificultar a vida dos seus funcionários. Pela
informação que recebi, os Bancos, que estão também em outros
lugares na praça da cidade, estão prestando serviços iguais ou piores
aos prestados pelo ltaú.

Apesar da luta sindical em Teófilo Otôni, que já pediu e exigiu
cobrança, as pessoas ficam mais de 15 minutos na fila. O ltaú não
está nem aí para isso; o Bradesco não está se importando; o Banco
do Brasil nem toma conhecimento. Quem está pagando o pato são os
usuários, os clientes, que dão lucro ao Banco, e os empregados dos
Bancos. E também tarefa dos PROCONs tomar conhecimento e
impedir que esse tipo de situações continue ocorrendo.

Pergunto: por que há diferenciação no trato? Por que, em Belo
Horizonte, a qualquer hora, pode-se ir a um Banco? Aqui não há filas,
o atendimento é rápido, as pessoas num instante chegam ao caixa
eletrônico, enquanto no interior as filas estão virando dentro dos
Bancos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda teríamos muito que falar sobre
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esse assunto, mas não faltará oportunidade. O que queremos é
que todos estejamos unidos. Defendendo os interesses dos
consumidores, estaremos garantindo cidadania, garantindo os nossos
direitos, melhorando o relacionamento entre consumidores,
comerciantes, empresários e prestadores de serviços. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sávio Souza Cruz.
O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, vencido o período de recolhimento a que me obrigou
transitório desconforto de saúde, dirijo as palavras iniciais de meu
retorno a esta Assembléia á ex-Procuradora-Geral do Estado, Dra.
Mizabel de Abreu Machado Derzi, protagonista de recente episódio
nas lides do Governo de Minas.

Faço-o como parlamentar desta Casa representativa do povo
mineiro, que, nessa condição, participa da vida política que se
desenrola na moldura de nossas montanhas. Mas faço-o, sobretudo,
como pessoa portadora de especial afeto pela figura da ex-
Procuradora-Geral do Estado, com quem convivi no Governo Itamar
Franco e a quem passei a dedicar, no testemunho dos seus atos, o
reconhecimento devido a todos aqueles que se destacam pela
competência profissional, pelas aftas exigências de caráter e pela
afabilidade de seu sempre leal tratamento. Por esse último motivo,
quero fazer desta, a par de ser uma oração do parlamentar,
especialmente uma oração pessoal, vindo, em seqüência, a solicitar
aos Srs. Deputados a gentileza de não me oferecer a riqueza de seus
apartes - bem-vindos, certamente, em momento ainda a se apresentar
na dinâmica da vida nesta Casa.

Começo lembrando que foi pela primeira vez em sua história que a
Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, abriu, em ocasião
recente, processo de licitação para contratação de serviços jurídicos
especializados. Até então, em atendimento a cláusula especifica da
Lei Federal n° 8.666, editada quando era Presidente da República o
Dr. Itamar Augusto Cautiero Franco, as contratações de serviços de
tal natureza se davam nessa empresa com base no notório
conhecimento, na notória especialização e na notória experiência do
contratado.

A merecer os aplausos da sociedade a iniciativa de dispensar a
cláusula a que até então se recorria, eis que surgem em apreciação
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inversa, denegando os princípios da impessoalidade, da
publicidade, da clareza, da transparência e da imparcialidade que
nela, se quis, fossem tornados enfaticamente presentes, as suspeitas
de que tal iniciativa fora instituída para favorecimento explícito do
escritório de advocacia vencedor.

A apuração dos fatos, requerida como último ato da então
Procuradora-Geral do Estado Misabel de Abreu Machado Derzi e
determinada pelo Governador Itamar Franco, virá a comprovar, como
já de antemão conhece toda a sociedade mineira, a absoluta isenção
dessa profissional em todo o processo, profissional essa que já
mereceu, exaustivamente, manifestações de solidariedade e de
desagravo provenientes de fontes as mais diversas em Minas Gerais.
Mas, ainda no calor dessas manifestações, vejo-me compelido a
destacar, no espaço de representação do povo de Minas que se
constitui esta Casa Legislativa, a figura imperturbável e incólume da
ex-Procuradora-Geral do Estado, Dra. Misabel de Abreu Machado
Derzi, a ela vindo manifestar, expressamente, por meio dessas
palavras, o meu reconhecimento pessoal, que, como parlamentar de
Minas, faço acompanhar do reconhecimento e do agradecimento de
todos os mineiros.

Componente do Governo Itamar Franco desde as suas primeiras
horas, a ex-Procuradora-Geral Misabel de Abreu Machado Derzi teve
nele nevrálgico papel. Para tal, muito concorreu o fato de que grandes
e polêmicas questões - que a tantos incomodaram - foram levantadas
por este Governo, e passavam elas, necessariamente, pela avaliação
jurídica.

Tal fato, porém, mesmo que significativo, é insuficiente para explicar
o papel da Procuradora. Fosse outra, talvez tais questões pudessem
ter sido amortecidas. No entanto, estando a Procuradoria-Geral sob o
comando da Ora. Misabel, o Estado recebeu os devidos instrumentos

; legais que solicitara fossem estudados e que lhe possibilitaram, por
exemplo, a suspensão do acordo de acionistas entre a CEMIG e seus
sócios estrangeiros, aos quais fora inacreditavelmente cedido, no
Governo anterior, o poder de veto.

j Recebeu aqueles que lhe possibilitaram posicionar-se
energicamente contra a privatização de Furnas e contra a cessão do
direito sobre as águas de Minas, recurso estratégico de nosso Estado.
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Recebeu aqueles que lhe possibilitaram insurgir-se contra a
imposição da verticalização da CEMIG, minimizando, até o ponto que
foi possível, os efeitos adversos de tal imposição. Recebeu aqueles
que originaram a suspensão dos pagamentos então cobrados de
Minas pelo INSS, o que vem proporcionando ao Estado, desde então,
economia mensal da ordem de R$20.000.000,00. Isso, senhores, só
para relembrar, de breve passagem, os itens de mais ressaltado
relevo no decorrer desses quase dois anos e meio de Governo.

Tive o privilégio e a honra de testemunhar de muito perto que a
obtenção de todos esses mencionados instrumentos teve a marca da
absoluta competência e do refinado conhecimento jurídico da Dra.
Misabel. Teve a marca de sua fé no direito e na justiça. Teve a marca
de sua capacidade de decisão e de sua coragem. Teve a marca de
seu apreço aos valores da ética, da honestidade, da moralidade, da
honradez, da retidão. E teve, ainda, os traços de sua dedicação à
causa pública, pois, profissional de consolidada carreira,
generosamente se dispôs a atender, no início do Governo Itamar
Franco, àquele que foi para ela irrecusável chamamento para o
trabalho em favor do interesse público.

Como últimas manifestações de todas essas marcas incomuns, a
Dra. Misabel de Abreu Machado Derzi foi autora, à frente das
suspeitas que se apresentaram, de dois atos decisivos. O primeiro
deles foi a formulação ao Ministério Público, ainda enquanto
Procuradora-Geral do Estado, de pedido de apuração das suspeitas
apresentadas, e, ainda, pedido de que tal apuração viesse a se dar de
forma célere, profunda e rigorosa. O outro foi a apresentação ao
Governador Itamar Franco de seu pedido de exoneração do cargo que
lhe fora confiado, o que ela fez em caráter irrevogável, sem que a
demovesse nenhuma espécie de argumento.

Constato, ao final deste meu breve levantamento, que a Dra.
Misabel, ao retirar-se do cenário do Governo, deixa nele, por todas
essas razões, a marca incontestável de sua ausência. "Tudo o que
cessa", já o disseram, « é morte, e a morte é nossa se é para nós que
cessa". No caso da Dra. Misabel, sua ausência passa ao largo de
qualquer espécie de cessamento, excetuada a da possibilidade de
extensão do denodado esforço de sua atuação.

A exclusão da hipótese desse aludido cessamento é resultado de
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que a Dra. Misabel, em tudo o que fez, impôs, como o dissemos, a
sua marca, ficou em parte. A sua irrepreensível atuação, perpetuando-
lhe a essência inspiradora, há de constituir mais um dos inúmeros
legados com que grandes mineiros têm construído, no curso de nossa
história, o patrimônio moral de nosso povo.

O meu abraço fraterno à Dra. Misabel de Abreu Machado Derzi, e a
ela, por meu intermédio nesta Casa Legislativa, o abraço agradecido
de Minas e dos mineiros. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Edson Rezende.
O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero, inicialmente, cumprimentar os alunos, professores e
Vereadores que estão aqui, hoje, nessa luta pela UEMG. Quero dizer
que a UEMG não é um sonho dos mineiros de agora, é um sonho
muito mais antigo. O sonho dá Universidade do Estado de Minas vem
desde Tiradentes. E nesse sonho tão antigo temos agora bravos
companheiros, alunos, professores e atores políticos das cidades
onde a UEMG está instalada, numa luta constante. Temos aqui o
pessoa? de Divinópolis, temos a mobilização do fórum de defesa da
UEMG em Passos, temos o grupo de defesa da UEMG em
Diamantina, em Carangola, em ltuiutaba e tantos outros atores
políticos e sociais na luta pela UEMG.

E quero dizer aos senhores que esta Casa também luta por esse
projeto, que nasceu aqui. Quando os Deputados aprovaram a
Proposta de Emenda à Contituição n° 24 no ano passado, destinando
2% do orçamento do Estado para a UEMG, todos votaram no que

Z5 acreditavam. Então, toda essa movimentação tem o apoio desta Casa.
Quando aprovamos os 2%, dissemos que esses recursos deveriam
ser definidos e aplicados na construção dessa nossa universidade,
desse nosso sonho.

Mas queria hoje, senhores e senhoras, falar sobre outra coisa. Fui
indicado para Presidente da Comissão de Direitos Humanos. E é
direito humano também o direito à educação, o direito à construção de
um futuro, o direito à construção de uma nova realidade, de uma nova

j	sociedade, que passa pela educação. Precisamos conquistar os
a	direitos sociais, conquistar os direitos com relação ao ambiente livre

de poluição ou conquistar o direito diante das biotecnologias, o direito
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a ter preservado o genoma de cada um, como aponta para o futuro
a Declaração Universal do Direitos Humanos, feita em 1948. O direito
evoluiu, durante esse tempo todo, para outras formas de direito,
outras formas de necessidades. Como diz Norberto Bobbio, o direito
nasce da carência. Onde há carência nasce o direito e nasce o dever
de o cidadão lutar por esse direito. E aí, senhores, a Declaração
Universal dos Direitos Humanos diz, em seu art. 1, que "todas as
pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos". O mesmo
artigo ainda estabelece que todas as pessoas devem agir, em relação
umas às outras, com espírito de fraternidade.

Acredito então, senhores, que esses valores, conhecidos de quase
todos os povos, podem indicar um dos caminhos para tentarmos
construir um mundo mais justo, mesmo sabendo que o acesso às
oportunidades não é igual para todos.

E essa desigualdade é visível, principalmente no Brasil, onde os
indicadores sociais apontam para um quadro de estabilização
demográfica inversamente proporcional à escalada do desequilíbrio
social. Dizia-se, então, que o problema do Brasil era o crescimento
demográfico. E agora essa mentira cai no chão, porque diante da
estabilização demográfica continuam o desnível social e as injustiças.

Podemos perceber, com isso, que a tão divulgada estabilidade
econômica tem agravado a nossa crise interna. E visível o grande
desgaste social provocado pela política neoliberal do Governo
brasileiro. Não é possível mais suportar a submissão aos interesses
do capital internacional, e mesmo nacional, às custas da péssima
qualidade de vida do povo brasileiro. E aquele dito: "A economia vai
bem, mas o povo vai mal". Olhando para as cidades deste País,
vemos o desemprego, o subemprego, a prostituição e o trabalho
infantil, a ausência de moradias, a escassez de programas sociais e o
descaso com as políticas públicas. Observando a vida no meio rural:
encontramos o homem do campo praticamente abandonado, sem
investimentos, com poucas perspectivas de sobrevivência. O
alcoolismo grassa entre os homens, e o uso de psicotrópicos grassa
entre as mulheres; a perspectiva de vida é a pior possível; o negro fica
no final do túnel. O êxodo rural é quase obrigatório, e as pessoas vão
a cidades onde enfrentam hábitos completamente adversos a sua vida
no campo.
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As conseqüências disso já são nossas velhas conhecidas. Assim

como no País, em Minas Gerais o aumento do desnível social, da
pobreza, tem gerado crescente número de excluídos sociais e tornado
a criminalidade um fato real para crianças, mulheres que são alvo da
afronta machista e milhões de jovens com potencial para ser agentes
da construção de uma sociedade melhor. Pessoas com capacidade
para exercer seus deveres e usufruir de seus plenos direitos estão
enfrentando trabalhos que as marginalizam e consomem de 12 a 14
horas diárias de suas vidas.

E nesse sentido que gostaria de destacar a necessidade de
continuarmos lutando incessantemente para que todos possam
exercer e ver reconhecidos seus direitos, em toda a sua plenitude.
Falo de direitos como a livre manifestação de pensamento, a liberdade
de consciência, de crença e de associação e tantos outros
estabelecidos no art. 50 da nossa Constituição Federal, que trata dos
direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Edson
Rezende, nosso companheiro do PSB, gostaríamos de enaltecer as
palavras de V. Exa. e dizer que temos que ter carinho com a
educação no País. Em especial, em Minas Gerais, porque sabemos
quantos gabinetes recebem pedidos de pais desesperados tentando
encaixar em seus orçamentos as mensalidades escolares. Temos que
nos preocupar, principalmente, com as pessoas mais pobres que
tentam alcançar a universidade.

Trato com muita clareza e tranqüilidade do assunto, porque vivi essa
situação na própria pele, nesta Casa. Só pude ter acesso ao 3 1 grau
depois que fui eleito Deputado e tive condições de me preparar numa
escola para fazer o vestibular. Assim como eu, tenho certeza de que
há milhares de famílias que vivem essa mesma situação no Estado.

Em Minas Gerais, o segundo Estado em arrecadação do País, não
podemos permitir esses índices vergonhosos do orçamento,
destinados à UEMG e à UNIMONTES,

Gostaria de parabenizar V. Exa., porque os Estados do Nordeste,
como Alagoas, Paraíba e outros, destinam cifras bem maiores do que
a do nosso Estado. E não podemos admitir isso. Como membro do
PSB nesta Casa e pessoa atenta a essa questão, quero parabenizá-
lo, porque o tema é de extrema relevância.

zi&
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Solicito que o Deputado Paulo Piau continue nessa direção. A

sua emenda foi muito propícia, e o momento, mais do que nunca,
exigia isso. Como V. Exa. também disse, na semana passada, á
direção da UEMG, que a Bancada do PSB está disposta a caminhar
no sentido de que possamos ter uma educação melhor e que a UEMG
possa receber, de fato, essas verbas.

Gostaria, Dr. Edson, para encerrar, de dizer que o caminho é esse.
Pode contar conosco. Temos certeza de que poderá contar não
somente com a Bancada do PSB; todos estaremos dispostos a
marchar nessa direção. Muito obrigado.

O Deputado Edson Rezende* - Muito obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues.

A questão dos direitos humanos é ampla, porque temos de pensar
numa educação de qualidade; numa saúde cujo sistema seja
universalizado; no lazer, na segurança, na proteção a gestantes e a
crianças, na assistência aos desamparados e, finalmente, no trabalho
e num salário digno.

As notícias de violações aos direitos dos cidadãos são constantes.
Diariamente deparamos com fatos que apontam para a falência do
sistema carcerário, por exemplo. Trata-se de um sistema em que
seres humanos são amontoados em ambientes favoráveis à
transmissão de vários tipos de doenças e vírus, como é o caso da
AIDS, tomando a recuperação do preso quase impossível, conforme
denuncia o jornal "Estado de Minas" do dia 16 de março.

Participamos do Seminário Brasileiro de Crianças e Adolescentes
Trabalhadores e tivemos a oportunidade de assistir à mobilização de
crianças e jovens de todo o País. De uma reunião no SESIMINAS,
que contou com a participação de aproximadamente 400 crianças e
adolescentes de todo o Pais, resultou um projeto ou programa
importante para o combate do trabalho infantil.

Enfim, ao assumir a Presidência da Comissão de Direitos Humanos
nesta Casa, reconheço a qualidade do trabalho desenvolvido
anteriormente pelo Deputado João Leite e pela Deputada Elbe
Brandão, fato que aumenta a nossa responsabilidade. Mas entendo
que é preciso dar mais um salto. Contando com a participação
permanente de todos os interessados, buscaremos qualificar ainda
mais o papel desse importante espaço democrático de debates, troca
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de idéias, apresentação de propostas e pleno exercício dos direitos
do cidadão.

A frente da Comissão de Direitos Humanos nesta Casa,
procuraremos sempre o caminho da defesa intransigente dos direitos
do cidadão, chamando os diversos segmentos sociais para discutir os
problemas que ainda existem. Acredito na construção coletiva de
propostas. Neste sentido, a participação e mobilização popular são
fundamentais para que possamos encontrar as alternativas que mais
atendam aos nossos anseios de justiça social.

Para terminar, quero solicitar ao Presidente desta Casa, em nome
dos membros da Comissão, a constituição do Centro de Atendimento
às Vítimas de Violação dos Direitos Humanos. Solicitamos também ao
PROCON a constituição de uma Coordenação de Atendimento às
Vitimas de Violação dos Direitos Humanos, proposta da Deputada
Elbe Brandão. Pediremos ao Presidente da Casa que agilize a
constituição desse Centro, porque as pessoas que sofreram a
violação de seus direitos não podem esperar. Precisa haver esse
atendimento urgente, especialmente de orientação às vitimas que são
jogadas nessa situação, por ter alguém preso na família. Estas nunca
lidaram com esse assunto, mas precisam saber como lidar. Há muitas
pessoas desamparadas e desesperadas que chegam ao nosso
gabinete. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras

e senhores das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
acompanhei de perto, e com atenção redobrada, os acontecimentos
fartamente divulgados pela imprensa, após denúncias de
irregularidades administrativas atribuídas ao Secretário de Estado da
Habitação e Presidente da COHAB, Ronaldo Perin, as quais foram
formalizadas pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
Construção Civil de Belo Horizonte e Região, por seu Presidente,
Osmir Venuto da Silva, e pelo Presidente da Associação de
Funcionários da COHAB, Sr. Milton Mendes.

Os fatos narrados no "Informe Publicitário", veiculado nos principais
jornais do Estado, demonstram fortes indícios de irregularidades
administrativas à frente da COHAB, empresa-modelo na área
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habitacional e orgulho de todos os mineiros, a qual vem atendendo,
de maneira inovadora, através de mutirão, a centenas de pessoas que
buscam a realização de seu sonho, ou seja, a construção de sua casa
própria.

O documento contendo denúncias de irregularidades na COHAB foi
enviado ao Governador do Estado, no dia 8 de fevereiro do corrente
ano, e a várias outras autoridades, entre as quais se incluem o
Auditor-Geral do Estado, a Procuradora-Geral, os Secretários da
Fazenda, Planejamento, Casa Civil e Comunicação Social, de
Recursos Humanos e Administração, e o Deputado que lhes fala.
Entre outras denúncias formalizadas pelo Sindicato, transcrevemos.
(Lê:)

"A atual gestão do Sr. Ronaldo Perin, Secretário de Estado da
Habitação, Presidente do Conselho de Administração, Presidente da
COHAB e Diretor de Habitação, contrária à política social anunciada
pelo Governador Itamar Franco, vem mantendo uma administração de
coronelismo, na qual tudo pode para atender a seus interesses
eleitoreiros e nada pode para atender à missão da empresa, que é a
produção de habitações para a população de baixa renda, cujo o
déficit se situa em torno de 450 mil moradias; Perin investiu
R$650.000,00 em serviços que não são da competência da COHAB,
como obras em asfalto realizadas e a realizar nas cidades de
Governador Valadares e Teófilo Otôni, e ainda propôs, através de
protocolo de intenções, asfaltar a região em torno da lagoa, próxima
ao Conjunto em Nanuque, ficando seis meses sem licitar uma obra
sequer. Com esse valor, poder-se-iam construir 100 unidades
habitacionais. Não é justificável o fato de a COHAB participar de
melhorias de obras de urbanização de responsabilidade do município.
Além do mais, é um absurdo revestir com qualquer tipo de
pavimentação, conforme fotos em nosso poder, o Conjunto
Habitacional Castro Pires, em TeófiIo Otôni, construído há 30 anos,
considerando-se a sua topografia plana e o bom estado de
conservação do seu calçamento poliédrico; houve ainda a
terceirização da cobrança, empréstimos a terceiros e despesas de
custeio da Secretaria da Habitação assumidas em parte pela COHAB.

Como se vê, as denúncias apresentadas precisam e devem ser
rigorosamente apuradas, sob pena de vermos desmoralizada a
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empresa e seu corpo de funcionários.
Cumpre-me ressaltar a dedicação e o empenho dos valorosos

funcionários da COHAB, que, conforme o teor das denúncias
apresentadas, estão vivendo dias de pânico e insegurança, sendo
vitimas de ameaças e de demissões.

Como parlamentar 1 e uma vez procurado pelo Presidente da
Associação dos Funcionários da COHAB e do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Construção Civil de BH e Região,
cumpre-me envidar todos os esforços para a elucidação dos fortes
indícios de irregularidades administrativas apresentados.

Não se justifica, sob nenhuma hipótese, retirar a empresa de suas
reais funções, qual seja a da construção de moradias para a
população de baixa renda. Inúmeros foram os benefícios sociais
conquistados por grande parte da população de Belo Horizonte, de
Santa Luzia, de Nova Lima, de Sabará, de Vespasiano e de outros
tantos municípios mineiros que tiveram o privilégio de receber os
investimentos da COHAB para a construção de conjuntos
habitacionais.

O desvio da função administrativa da empresa significa o sacrifício
de inúmeros futuros mutuários que ainda não têm onde morar
dignamente.

A Assembléia Legislativa mineira, estuário dos anseios e
expectativas da população, precisa dar sua parcela de contribuição
para o soerguimento moral e administrativo dessa grande Companhia
de Habitação do Estado de Minas Gerais".

Nesse sentido, na semana passada, apresentei requerimento à
' Comissão de Administração Pública, que contou com a aprovação de

todos os Deputados presentes à última reunião, pedindo a realização
de audiência pública para ouvir, das autoridades relacionadas, as
devidas explicações sobre os fortes indícios de irregularidades

: administrativas, amplamente divulgado pela imprensa mineira e
conforme foi relatado, nesta tarde, por este Deputado. Peço a
convocação do Secretário de Estado da Habitação; do Presidente da
COHAB, Sr. Ronaldo Perin; do Presidente da Associação dos
Funcionários da COHAB, Sr. Milton Mendes de Araújo; do Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e da Construção Civil de
Belo Horizonte e Região, Sr. Osmir Venuto da Silva; do Presidente e
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Coordenador-Geral do Sindicato da Saúde e da Frente de Defesa
Contra a Destruição dos Serviços Públicos, Sr. Renato Barros; do
Coordenador da Luta Popular pela Moradia, Sr. Afonso José do
Rosário; da Coordenadora do Movimento Feminino Popular, Sra.
Nívea Denise Ramos; e da Presidente da Associação dos Mutirantes,
Sra. Simone Gonçalves Pereira. Faço um apelo ao Presidente da
Comissão de Administração Pública, Deputado Eduardo Brandão,
para que, com a maior brevidade possível, realize essa audiência
pública, para que tenhamos condições de elucidar os fatos narrados,
que causam preocupação muito grande a todos nós, mineiros. Essa
situação põe em dúvida a atuação da COHAB, grande empresa
prestadora de excelentes serviços a todos os mineiros.

Comunico aos Srs. Deputados que, na última reunião da Comissão
de Meio Ambiente, conseguimos a aprovação de requerimento de
minha autoria, para que fosse feita visita a uma das mais modernas
estações de tratamento de esgoto em construção no Brasil, que é a
estação de tratamento do Arrudas. Essa obra está em fase de
conclusão. A visita dos Deputados a essa estação é da maior
importância, pois poderão comprovar esse belíssimo trabalho que a
COPASA está realizando em Belo Horizonte.

Gostaria, tão logo fosse marcada a visita, de convidar os Deputados
para conhecerem, de perto, as obras da estação de tratamento de
esgoto que será um marco definitivo na solução dos problemas
ambientais da capital mineira.

O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - Com a palavra, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

na semana passada, tivemos dois cidadãos dando queixa de policiais
militares, acusando-os e dizendo haverem sido espancados e
agredidos. Esses dois cidadãos formalizaram sua queixa. Houve
várias matérias estampadas em diversos veículos de comunicação,
"Diário da Tarde", "Hoje em Dia", "Estado de Minas", e o Deputado
Durval Ângelo fez encaminhamento, na forma prevista pela Comissão
de Direitos Humanos, ao Ministério Público, solicitando que fossem
apuradas as denúncias apresentadas.

Quero deixar claro que essas mesmas pessoas, que aqui estiveram
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prestando queixa do Sargento Leite, da 18 Companhia de
Contagem, alegando agressão, embora não concordemos com esse
procedimento da ação policial, tiveram seus nomes citados no jornal
"Diário da Tarde", de 28 de dezembro, que publicou a seguinte
matéria. (- Lê:)

"Quadrilha Presa. Na região de Justinôpolis, gangue é acusada de
praticar mais de 30 assaltos, além de ameaçar as vitimas."

Precisamos saber quem são as pessoas que vêm à Comissão de
Direitos Humanos, passam por "anjinhos", fazendo a denúncia de
policiais. O policial em questão esteve em meu gabinete dizendo-me
já não ter ânimo para trabalhar e que pediria ao Comando da Polícia
Militar sua transferência para o interior do Estado, onde faria apenas o
necessário, já que o incentivo é cada vez menor. Parte dessa
quadrilha, que aqui esteve, é mencionada pelo jornal "Diário da
Tarde", de 28 de dezembro. (- Lê:)

"De acordo com as informações do Cabo Luciano, na noite de terça-
feira, a residência do aposentado N.A.B., 54 anos, situada na Rua
Carioca, em Justinópolis, foi invadida por integrantes da quadrilha. O
aposentado, que é deficiente físico e que esteve na 14a Companhia,
contou que estava deitado quando as luzes de sua casa foram
apagadas, sendo que, pouco depois, dois rapazes entraram em seu
quarto, amordaçando-o e amarrando-o à cama. Os dois deram-lhe
socos no estômago para que não gritasse, e, do quarto, ele escutava
o resto do bando revirando seu quarto."

Essa vítima, N.AB., de 54 anos, deficiente físico, teve sua casa
invadida por ninguém menos que Francisco de Paula Floriano Júnior,

t Joel Dias dos Santos, Sílvia de Souza Munes e o menor M.S., de 16
anos. Duas dessas pessoas citadas foram as que estiveram aqui, na
Comissão de Direitos Humanos, fizeram queixa e falaram que foram
agredidos fisicamente pelo Sargento Leite, da V Cia. Estão
envolvidos em ocorrência policial, de 2811212000, quando praticaram
várias torturas em um deficiente físico. Ficamos nesse paradoxo. E
difícil entender como a pessoa tem coragem de vir aqui fazer uma
queixa, não tendo ele mesmo respeitado os direitos humanos de sua

j	vitima.
Volto a repetir não queremos compactuar com ação violenta de

policiais, com arbitrariedades nem com nenhum tipo de ação que
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venha a extrapolar os limites da lei, mas temos de estar atentos. A
Comissão de Direitos Humanos desta Casa tem de estar atenta a
isso. Já tive a oportunidade de conversar com o Deputado Edson
Rezende, Presidente dessa Comissão, porque esses mesmos
cidadãos não se preocuparam com os direitos humanos de uma
vítima, uma pessoa de bem, honesta, que teve sua casa invadida, foi
amordaçada, amarrada e ainda torturada. Fiz questão de tirar xérox
das matérias, porque são as mesmas pessoas que estão aqui.

Em outra matéria, o "Diário da Tarde" de 151312001 diz que
estiveram aqui na Comissão de Direitos Humanos para fazer queixa
contra a equipe do Sarg. Leite, o que me deixou assustado, porque na
matéria do dia 2811212000, o jornal traz: "Gangue é acusada de
praticar mais de 30 assaltos, além de ameaçar suas vítimas". Foram
os mesmos pobres coitados, autores desse rosário de crimes,
torturando suas vitimas, que estiveram aqui para falar de direitos
humanos.

Venhamos e convenhamos, esse assunto, volto a repetir, é muito
delicado, mas nós, Deputados, temos de dar atenção maior a isso.
Principalmente nossos pares da Comissão de Direitos Humanos têm
de estar atentos a isso, porque esse cidadão deveria ter pensado em
sua vítima, naquele deficiente físico que amarrou e amordaçou e em
quem bateu impiedosamente.

Levantando a ficha criminal dessas pessoas, tive oportunidade de
ver que têm diversas passagens pela polícia, são acusados com base
em diversos artigos do Código Penal.

Gostaríamos apenas de chamar a atenção dos Deputados desta
Casa para isso, pois não podemos conviver com pessoas que se
dizem coitadinhas e estão praticando tudo aquilo que não queriam que
praticassem com elas. Temos de refletir sobre isso, pois os direitos
humanos têm de ser seguidos tanto por parte da policia em relação ao
cidadão quanto do cidadão em relação à polícia. Quando o marginal
afronta o Estado, mata um policial, quando chega a fazer isso, já fez
muito mais com o cidadão. Esse mesmo cidadão que está pagando
seus impostos, cidadão de bem, trabalhador. Ou, às vezes, aquele
desesperado, procurando emprego, ainda é vítima de assalto e
truculências de pessoas como essas que estiveram aqui dando
queixa.
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O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado

Sargento Rodrigues, gostaria de agradecer o aparte e dizer que, por
motivo que não me cabe revelar, não só vi como também vivi esse
filme. Mas não ficou claro se a visita do Sargento a V. Exa. foi para se
defender ou para reafirmar que tortura gera tortura.

Como o conheço e sei que não defende isso, cabe um
esclarecimento, porque, talvez, às pessoas que estão assistindo á TV
Assembléia neste momento e ouviram o seu pronunciamento, pode
parecer que V. Exa. também está defendendo o direito de o Sargento
torturar pessoa que havia torturado outra. Parece que o Sargento
compareceu ao seu gabinete para se defender e dizer que não teria
cometido tais torturas.

A sociedade criou o Judiciário exatamente para que faça aquilo que
as pessoas, antigamente, exerciam, que é a justiça. Então, se uma
pessoa praticou crime ou tortura, necessariamente não precisa ser
torturado. Por isso seria bom deixar claro que V. Exa. está
defendendo o direito de o policial exercer sua função, seu trabalho.
Realmente, não dá para "alisar" nessa função.

E importante para a sociedade que V. Exa. esclareça se o Sargento
assumiu que torturou o criminoso. Se o Sargento torturou, igualou-se,
nivelou-se ao criminoso. Portanto, gostaria de cumprimentá-lo pelo
pronunciamento e solicitar esse esclarecimento.

O Deputado Sargento Rodrigues - Deputado João Batista de
Oliveira, fiz questão de frisar, daqui desta tribuna, que esse é um
assunto bastante delicado.

O Sargento esteve em nosso gabinete e nos disse que não praticou
nada daquilo. Disse, inclusive, que o pai e a mãe de um dos marginais
os acompanharam durante a abordagem que fizeram e no momento
em que recuperaram alguns objetos, frutos de furtos e roubos.

Assim, gostaríamos de deixar claro que o Sargento não praticou tal
; ato e foi ao gabinete para prestar esclarecimentos, porque a ele não

foi dado esse mesmo espaço pela imprensa. Então, esteve em nosso
gabinete e negou as acusações.

Mas a Comissão de Direitos Humanos já encaminhou o assunto ao
Ministério Público. A Promotoria já está tomando providências, e,
certamente, será ouvido lá. Agora, queria dizer para a sociedade que
as pessoas que estiveram aqui fazendo a queixa praticaram o mesmo
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ato. A Comissão de Direitos Humanos tem que apurar, mas
entendemos que essas pessoas têm que pensar duas vezes antes de
agir.

Portanto, volto a repetir: o Sargento negou as acusações e falou que
está completamente desestimulado a trabalhar, exatamente por causa
dessas questões e, principalmente, porque não foi dado a ele o
mesmo espaço dado à mídia para divulgar os fatos nos jornais
"Estado de Minas", "Hoje em Dia", "O Tempo" e "Diário da Tarde".

Para encerrar, gostaria de dizer a esta Casa que o Governador
Itamar Franco encaminhou, na última sexta-feira, dia 16 de março, o
novo código de ética e de disciplina dos militares do nosso Estado.
Gostaria, de público, de agradecer ao Governador Itamar Franco por
estar cumprindo um dos grandes anseios dos policiais e bombeiros
militares do nosso Estado.

Tenho certeza absoluta de que o objetivo principal de tudo aquilo
que ocorreu em 1997 tem a ver com esse código de ética e disciplina.
Por isso, gostaria de parabenizar o Governador Itamar Franco por ter
enviado esse projeto de lei e, mais uma vez, de contar com os pares
desta Casa para que possamos aprová-lo. O projeto vem tramitando
em regime de urgência, para que possamos, de uma vez por todas,
dar à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar essa harmonia de
que tanto precisam para trabalhar. Graças a Deus, desta vez, o código
vem atendendo, em grande parte, às relações democráticas no que
diz respeito às relações interpessoais dos militares do nosso Estado.

Sr. Presidente, gostaria de deixar, de público, este agradecimento e
dizer que estaremos atentos e acompanhando a tramitação desse
projeto de lei. Muito obrigado.

2 a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidência passa à 2a 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.

Questões de Ordem
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O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, encontra-
se na Ordem do Dia, como primeira matéria a ser apreciada, já em
fase de votação, o Projeto de Lei n° 1.27112000, do Governador do
Estado, que propõe a revogação da Lei n° 11.085, de 3014193, que
extingue o Fundo SOMMA.

O referido projeto foi encaminhado a esta Casa com pedido de
tramitação em regime de urgência, faculdade conferida ao Governador
do Estado pela Constituição do Estado em seu art. 69.

Ao votarmos o Regimento Interno desta Casa, que dispõe sobre as
normas a serem observadas no processo legislativo,
consubstanciadas na Resolução n° 5.176, de 6111197, e alterações
posteriores, nós, parlamentares, defendendo a autonomia deste
Poder, inserimos, mediante o disposto nos § 1 0 e 20 do art. 272, um
limitador para o exercício dessa faculdade do Governador à qual nos
referimos anteriormente. Assim fazendo, nós, legisladores, quisemos
evitar a interferência indevida do Governador nos trabalhos desta
Casa. Não se admite mais, a partir da redemocratização, que o Poder
Executivo determine como o Poder Legislativo vai trabalhar.

Pois bem, a limitação quantitativa supõe uma análise de mérito, pois
não se pode conceber que, avançando no exercício de suas
prerrogativas, o Legislativo, ao votar o seu Regimento Interno,
especificamente no que se refere ao art. 272, tenha tomado apenas
uma decisão numérica. E de se supor que o avanço regimental
baseou-se na necessidade de este Poder deliberar sobre o que deve
tramitar em regime de urgência, com a competência, inclusive, de
paralisar todos os trabalhos legislativos.

T Em síntese: a Constituição do Estado e o Regimento Interno
possibilitam ao Governador a faculdade de solicitar urgência para
projeto de sua iniciativa. Ora, solicitar não é determinar. Muito lógico,
uma vez que o Governador não pode determinar coisa alguma à
Assembléia. Se assim é, solicitação implica, necessariamente, em
aceitação ou não do pedido feito. Logo, não se trata aqui de
obrigação, por parte do Poder Legislativo, de acatamento obrigatório à
solicitação governamental.

Sr. Presidente, está em funcionamento na Casa uma CPI para fazer
investigações sobre o Fundo SOMMA.

Ao aprovarmos sua criação, exercemos a competência privativa
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deste Poder, conforme disposto no art. 62, inciso X)O(l, da
Constituição do Estado, aqui transcrito:

`Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta".

Por entender a importância do trabalho desenvolvido por essa
comissão, seu prazo de funcionamento foi recentemente prorrogado,
concedendo-se-lhe, assim, tempo suficiente para concluir a
investigação a que esta Casa se propôs.

Sr. Presidente, VExa, deve estar se perguntando: em que se
aproximam esses dois raciocínios? E este parlamentar se permite
responder: aproximam-se no que tange ao exercício pleno das
salvaguardas e das competências do Poder Legislativo.

De um lado, temos um projeto que extingue o Fundo SOMMA,
provocando a paralisação de todo o trabalho legislativo, sem que se
fizesse a análise da necessidade real de sua tramitação em regime de
urgência.

De outro, uma CPI que investiga possíveis irregularidades na
aplicação dos recursos desse mesmo Fundo e cujos trabalhos ainda
não foram concluídos. Como deliberar sobre o projeto em questão,
sem ter em mãos as conclusões da CPI? E uma temeridade tomar
qualquer decisão sobre a continuidade ou não do Fundo sem
conhecer o resultado das investigações feitas pela CPI. Esta Casa, se
se permitir analisar o projeto da extinção do SOMMA, sem tomar
conhecimento do resultado a que chegou a CPI instalada exatamente
para apurar possíveis desvios encontrados naquele programa de
financiamento aos municípios, estará incorrendo em erro insanável.

Acredito, Sr. Presidente, ser esse o momento de usar o poder deste
Plenário para decidir sobre o ritmo dos trabalhos. Não há que se
aceitar agora a tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei n°
1.27112000. O Exmo. Sr. Governador pode, a qualquer momento,
retirar o seu pedido para que determinada matéria tramite em regime
de urgência. Supõe-se que essa medida seja tomada a partir da
análise das circunstâncias que motivaram aquela solicitação

O que queremos é que esta Casa também faça essa reflexão. As
circunstâncias que motivaram a tramitação em regime de urgência
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sobrepõe-se novo elemento - a não conclusão dos trabalhos da
CPI do Fundo SOMMA. Se num primeiro momento acatou-se a
solicitação de tramitação em regime de urgência, pode o Legislativo
agora deliberar no sentido de que o projeto continue a tramitar em rito
normal, possibilitando, assim, que a decisão sobre a matéria seja
tomada após a conclusão dos trabalhos da CPI.

Assim agindo, estaremos usando o poder indelegável deste
parlamento de definir o seu ritmo de trabalho, já inserido no
Regimento Interno, que nos obriga, ao limitar o número de
proposições tramitando em regime de urgência, à análise da
conveniência de adotar essa forma de apreciar as matérias.

Além disso, nosso Regimento Interno prevê a hipótese de alteração
de procedimento especifico na tramitação de matéria, caso assim seja
acordado pelo Colégio de Lideres, salvo quando se tratar de
essencialidade do processo legislativo. O regime de urgência,
obviamente, não atinge a essencialidade do processo, que é a
deliberação legislativa. Mesmo por que, se assim fosse, se se tratasse
de essencialidade, o Governador não poderia solicitar a retirada do
pedido de urgência. Ora, se o Colégio de Lideres pode agir da forma
indicada, isto é, alterando normas procedimentais, muito mais pode o
Plenário, que é soberano para agir e que detém a última palavra nesta
Casa.

Isso posto, Sr. Presidente, requeiro a V. Exa., mediante proposição
anexa, seja submetida à deliberação deste Plenário, a solicitação de
regime de urgência na tramitação do Projeto de Lei ri 0 1.27112000.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2001.
Sebastião Navarro Vieira
Sr. Presidente, o requerimento é vazado nos seguintes termos:

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o Deputado que este subscreve, com base no disposto nos §
1 0 e 20 do art. 272, c/c o inciso XIX do art. 233, do Regimento Interno,
requer a V. Exa. seja submetida à deliberação do Plenário a
solicitação do Governador do Estado para a tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei n° 1.27112000, que extingue o Fundo
SOMMA.

Justificação: O Regimento Interno possibilita aos parlamentares,
com base no disposto nos § 10 e 20 do art. 272, a limitação do
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número de proposições tramitando em regime de urgência, o que
supõe a análise do conteúdo das proposições e a conveniência de se
lhes conferir tal tramitação.

Se ao Governador do Estado, a qualquer momento, é facultada a
retirada da solicitação de tramitação em regime de urgência de
qualquer proposição, com muito mais propriedade deve este Poder
reanalisar a decisão anteriormente tomada quanto ao ritmo dos seus
trabalhos.

A aprovação desse requerimento possibilitará a retomada dos
trabalhos desta Casa, ora sobrestados pelo Projeto de Lei n°
1.27112000, e uma decisão sobre essa matéria, tendo como subsídio
a conclusão dos trabalhos da CPI do Fundo SOMMA".

O Sr. Presidente - A Presidência responderá à questão de ordem
oportunamente.

O Deputado José Braga - Sr. Presidente, solicitamos de V. Exa. a
suspensão da reunião por 10 minutos, a fim de que as Lideranças
promovam algum entendimento a respeito da matéria a ser votada e
sobre a qual o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresentou um
requerimento.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, concordo com o
Deputado José Braga, mas gostaria de apresentar uma questão de
ordem. Ouvimos atentamente o requerimento do Deputado Sebastião
Navarro Vieira e concordamos com os termos; realmente, sobre o
processo legislativo, o Executivo não determina. Esse vício existia
anteriormente, mas não pode ser mantido. Mas entendo que o
encaminhamento de V. Exa., Deputado Antônio Júlio, prejudica a
matéria trazida pelo Deputado, porque o projeto já está na pauta para
ser votado. Caso o encaminhamento de V. Exa. fosse no sentido de
responder anteriormente ao inicio do processo de votação, tudo bem,
mas, caso contrário, a matéria ficaria prejudicada. Acho que essa
questão fica 'sub judice" até uma discussão final. Entendemos que,
para um bom encaminhamento das questões na Assembléia e para
que possamos derrubar imediatamente o veto com relação à UEMG,
que é o anseio de toda a Minas Gerais, deveríamos deixar essa
questão da votação do Projeto SOMMA aguardando a resposta dos
estudos que a consultoria faria a respeito da questão de ordem. Tendo
claro que a decisão de V. Exa. vai ser a mais sábia, entendemos que
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essa seria a atitude mais prudente.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado Durval Angelo, V. Exa. conhece
mais do que todos nós o nosso Regimento Interno. A Presidência está
cumprindo o Regimento Interno e não há como se acatar, neste
momento, o requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira.
Queremos que a Casa seja transparente e vamos conduzi-ia dessa
forma. Peço a compreensão dos Deputados. Oportunamente,
responderemos à questão de ordem suscitada pelo Deputado
Sebastião Navarro Vieira.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não utilizarei meu
tempo com esse assunto porque acho que a Presidência pediu o
tempo necessário para responder ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira, embora nós, do PSDB, tenhamos a mesma linha de raciocínio
do Líder do PFL. Queria apresentar a V. Exa. um documento que foi
discutido no último dia 16 de março, na cidade de Francisco Sá,
quando ali se reuniram aproximadamente 50 Presidentes de Câmaras
Municipais. Essa reunião gerou algumas solicitações, que serão
entregues a autoridades do Governo Federal, a autoridades do
Governo do Estado, inclusive ao Governador Itamar Franco. E uma
delas, Sr. Presidente, é dirigida especificamente a V. Exa. E uma
moção que tem o seguinte teor "Exmo Sr. Deputado Antônio Júlio,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Nós, abaixo assinados, Presidentes de Câmaras Municipais do
Norte de Minas, vimos solicitar do ilustre Presidente, esforços
concretos no sentido de derrubar o veto do Governador oposto à
emenda ao orçamento do Estado de Minas Gerais que assegura
recursos à UNIMONTES, em cumprimento ao que determina a
Proposta de Emenda à Constituição n° 24, promulgada no final do ano
passado.

A emenda apresentada significa um aporte maior de recursos para a
UNIMONTES se firmar como uma das melhores universidades do
País, proporcionando a descentralização do ensino superior e
possibilitando a abertura de novos cursos em cidades norte-mineiras e
no vale do Jequitinhonha. A manutenção da emenda orçamentária
proporciona também a consolidação da UEMG em mais de dez
cidades mineiras localizadas em outras regiões, tornando o ensino
superior estadual gratuito e de melhor nível. Certos de que poderemos
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mais uma vez contar com os colegas parlamentares mineiros,
renovamos nosso apreço e confiança nos Deputados e,
principalmente, no Presidente da Assembléia Legislativa do nosso
Estado". Assinam todos os Presidentes de Câmaras Municipais que
estavam presentes na cidade de Francisco Sã. Neste momento, passo
a V. Exa. este documento como uma manifestação natural da região
norte-mineira, que não aceita o veto à emenda que traz mais recursos,
cumprindo-se, assim, o que determina a Constituição do Estado, ou
seja, 2% para a UNIMONTES e para a UEMG.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente,
preliminarmente, levantei questão de ordem. V. Exa. já disse que a
responderá antes de colocar a matéria em votação. A matéria da
extinção do Fundo SOMMA é a primeira da pauta e está sobrestando
todas as demais. Nossa vontade é a de apreciar o veto sobre a
UEMG, mas nada pode ser votado antes de se apreciar essa matéria.
Como a questão de ordem é uma preliminar e não há nem 10
Deputados em Plenário, solicito a V. Exa. que encerre a reunião de
plano para que haja tempo de V. Exa. estudar a questão de ordem
levantada, a fim de que possamos, a partir da resposta de V. Exa.,
prosseguir os nossos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira que vai suspender a reunião em atenção à questão de
ordem suscitada pelo Deputado José Braga. Antes, porém, vai dar
seqüência aos trabalhos desta fase.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa da Assembléia

designou os Deputados Hely Tarqüinio e Ivair Nogueira para o
exercício das funções de Corregedor e Corregedor Substituto desta
Casa.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
â Constituição n° 5212001- Pelo PMDB: efetivo - Deputado Doutor
Viana; suplente - Deputado José Braga; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo
PL: efetivo - Deputado Cabo Morais; suplente - Deputado Agostinho
Silveira; pelo PSB: efetivo - Deputado Chico Rafael; suplente -
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Deputado Edson Rezende; pelo PT: efetivo - Deputado Durval
Ângelo; suplente - Deputado Rogério Correia. Designo. A Área de
Apoio às Comissões.	-

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 1.96412001 ao
Requerimento n° 1.96312001, ambos do Deputado Sargento
Rodrigues, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 20 de março de 2001.
Antônio Júlio, Presidente.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Chico
Rafael, informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da
Comissão de Justiça; Sávio Souza Cruz, informando sua renúncia à
vaga de membro efetivo da Comissão de Política Agropecuária
(Ciente. A Área de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.);
Elaine Matozinhos, indicando os Deputados Sávio Souza Cruz e Chico
Rafael para membros efetivos das Comissões de Justiça e de Política
Agropecuária, respectivamente; Djalma Diniz, indicando o Deputado
Dalmo Ribeiro Silva para membro efetivo da CPI do FUNDEF; o
Deputado João Paulo para membro efetivo da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n°
16199 e membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 9199; e o Deputado
Djalma Diniz para membro suplente da CPI das Licitações, nas vagas
do Deputado Dinis Pinheiro; Luiz Fernando Faria, indicando o
Deputado Gil Pereira para membro efetivo das Comissões Especiais
para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s
28199 e 4112000 e membro suplente da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 21199, nas
vagas do Deputado Nivaldo Andrade; e Marcelo Gonçalves, indicando
o Deputado João Batista de Oliveira para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 2199 e membro suplente das Comissões Especiais
para Emitir Parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição n°s
8/99 e 3912000, nas vagas do Deputado Alvaro Antônio (Ciente.
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Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às Lideranças.); e
pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 553
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.841 e 1.84212000 e
1.879, 1.881, 1.882, 1.871, 1.872, 1.874, 1.875, 1.877 e 1.87812001,
desta Comissão, 1.911 e 1.91212001, do Deputado Paulo Piau, e
1.92512001, do Deputado Gil Pereira; de Saúde - aprovação, na 52
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.82712000, desta
Comissão, 1.92012001, dos Deputados Edson Rezende e Doutor
Viana, 1.934 e 1.93612001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.94012001, do Deputado Arlen Santiago; de Turismo - aprovação, na
46a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.82012000, da
Deputada Elbe Brandão, 1.85012000, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e 1.85812001, do Deputado Paulo Piau, e rejeição dos
Requerimentos n°s 1.89012001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.90712001, do Deputado Márcio Kangussu; de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 421 Reunião Ordinária, do Requerimento
n° 1.88312001, da Comissão de Política Agropecuária; de
Aministração Pública - aprovação, na 55 a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°5 59199, do Deputado Carlos Pimenta, 1.805/2000,
do Deputado Ambrósio Pinto, 1.82112000, do Deputado Paulo
Pettersen, 1.82612000, do Deputado Agostinho Patrús, 1.83912000, do
Deputado Doutor Viana, 1.84812000, do Deputado Cabo Morais, 1.861
e 1.862/2001, da Bancada do PSB, 1.88512001, do Deputado
Ambrósio Pinto, 1.90512001, do Deputado Glycon Terra Pinto,
1.91312001, do Deputado Pedro Pinduca, 1.915 e 1.91612001, do
Deputado Sávio Souza Cruz, 1.83712000 e 1.929 e 1.935(2001, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.93912001, do Deputado Amilcar
Martins, 1.941 e 1.94412001, do Deputado Geraldo Rezende, e
1.952/2001, do Deputado Fábio Avelar; de Direitos Humanos -
aprovação, na 651 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 1.831 a
1.835/2000, dessa Comissão, 1.90312001, da Deputada Elaine
Matozinhos, e 1.93712001, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de
Transporte - aprovação, na 62a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 1.83812000 e 1.93312001, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 1.85512000, do Deputado Hely Tarqüinio, 1.864 a 1.870,
1.891 a 1.899 e 1.90112001, do Deputado Dimas Rodrigues,
1.873/2001, dessa Comissão, 1.886 e 1.88712001, do Deputado Arlen
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Santiago, 1.88812001, do Deputado Chico Rafael, 1.923, 1.942,
1.943 e 1.94512001, do Deputado Geraldo Rezende e outros, e
1.92412001, do Deputado Djalma Diniz (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Luiz Menezes solicitando que o Projeto de Lei n°
1.23812000 seja incluído em ordem do dia; nos termos do inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro solicitando que o Projeto de Lei no
1.30012000 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; requerimento do Deputado Luiz Menezes
solicitando que o Projeto de Lei n° 1.29912000 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando que o Projeto de Lei n°
1.28612000 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Arnbrósio Pinto
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.30312000; e
requerimento do Deputado Anderson Adauto solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 685199 (Arquivem-se os projetos.).

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Z5 Deputado José Braga, a Presidência vai suspender a reunião por 60
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 e às 20 horas, nos
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termos dos editais de convocação, bem como para a reunião
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 218 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
14/3/2001

Presidência do Deputado Alvaro Antônio
Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos

trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr
Frank J. Devlyn - Palavras do Deputado Márcio Cunha - Entrega de
placa - Registro de presença.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Alvaro Antônio) - A Presidência convida

a tomar assento à mesa os Exmos. Deputados Márcio Cunha, autor
do requerimento que seu origem a esta solenidade; Dalmo Ribeiro
Silva; José Braga; Luiz Menezes e Paulo Piau; os Exmos. Srs. Frank
J. Devlyn, Presidente do Rotary Internacional; Hipólito Sérgio Ferreira,
Diretor do Rotary Internacional; Deputado Antônio Andrade, Líder do
Governo nesta Casa, representando o Governador do Estado;
Archimedes Teodoro, Curador da Fundação Rotária de 1996 a 1998 e
Diretor do Rotary Internacional de 1980 a 1982; Celso Luiz de Brito
Cruz, Governador do Distrito 4520; Celso Falabella de Castro Filho,
Governador do Distrito 4560; Walmir Pinto de Magalhães, Governador
do Distrito 4760, e Waldir Francisco de Andrade, Governador do
Distrito 4580.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários

a receber o Sr. Frank Devlyn, Presidente do Rotary International.
Palavras do Sr. Presidente

Segundo o escritor Richard Bach, aqueles que não amam a
mudança são, verdadeiramente, visitantes da terra. Pois diremos que
a afirmação é uma antítese do significado de sua presença nesta
Assembléia: na qualidade de Presidente do Rotary International e
como autêntico visitante da terra, V. Exa. nos traz urna proposta de
mudança para fazer deste um mundo melhor.

A organização rotariana tem raízes profundas em Minas e no Brasil,
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onde é grande e expressiva a legião de associados. Por outro lado,
o ideal rotariano de servir vem-se concretizando, em nosso País, por
meio de iniciativas de inestimável alcance social. Veja-se, por
exemplo, o programa de combate ao analfabetismo, cujo piloto ora se
implanta na vizinha cidade de Contagem. Por tudo isso, Sr. Frank
Devlyn, sua visita é, para nós, auspiciosa, ainda mais que, a seguir,
VExa. nos brindará com uma exposição sobre a obra rotariana.

Pessoalmente, não temos o privilégio de ser associado do Rotary.
Isso não nos impede, no entanto, de que tenhamos sempre
acompanhado com interesse o seu trabalho meritório. Não
desconhecemos que se trata de organização presente em 154 países,
com cerca de 1.200.000 associados e, aproximadamente, 30 mil
clubes em todo o mundo. Sabemos que é a única entidade não
governamental com cadeira permanente na ONU e que chegou ao
Brasil no ano de 1917, só fazendo crescer entre nós.

E uma realidade admirável, da qual esta Casa participa por meio dos
colegas Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ivair Nogueira, José Braga,
Luiz Menezes, Márcio Cunha e Paulo Piau, rotarianos de coração.
Aliás, podemos dizer que o ideal de bem servir é inerente ao nosso
mandato: nós, parlamentares mineiros, entendemos que os problemas
existem para serem resolvidos, e a liberdade, para ser comprovada.

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
receba, Sr. Frank J. Devlyn, a nossa mensagem de boas-vindas.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Frank J. Devlyn
Distinto público, dá gosto estar na Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, perante os distintos Deputados, muitos dos quais pertencem
ao Rotary. Este servidor, que teve a oportunidade de estar perante as
Nações Unidas e outros grupos, primeiramente, pede desculpas por
não poder falar em português e obrigá-los a praticar seu espanhol.

Eu venho do México. Quantos de vocês foram ao México? Levantem
a mão. São poucos os que foram ao México. Ah, temos aqui, na parte
de trás, uma mexicana! Vamos aplaudir a mexicana que está aqui, por
favor!

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, como eu estava dizendo, tive a
oportunidade de estar com diferentes grupos e falei para Deputados e
Senadores em meu país e para grupos da Igreja - eu sou católico -,
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tive que falar para 88 Bispos. Uma ou outra pessoa me dizia:
"Estou em algo semelhante". Vocês, quando ouvem uma pessoa que
vem dos rotarianos - muitas vezes, conhecem algo acerca dos
rotarianos, porque são rotarianos -, pensam, em cada ocasião -
lembro-me de uma ocasião em que falei e menciono os Bispos, mas é
algo semelhante falar para Deputados -, o seguinte: os rotarianos,
como muitos de vocês, que são rotarianos, sabem, oferecem
possibilidades e oportunidades.

Qualquer pessoa que falar para vocês oferecerá possibilidades e
oportunidades. As vezes, oferecem a possibilidade de poder dormir...
enquanto a pessoa está falando. Mas vocês sabem que nós,
rotarianos, temos o mesmo ideal de serviço e existimos em quase 200
países. Já crescemos, estamos em 164 países e 35 zonas
geográficas, como a Irlanda do Norte, a Escócia, que são partes do
Reino Unido, mas, quando as somamos, já são quase 200 países. E
coube-me, em muitas ocasiões, e eu o digo com satisfação, estar com
o Governador do Estado de Minas Gerais; ouvi os bons desejos que
tem o Rotary, muito semelhante à forma da qual vocês têm falado, de
que o Rotary tem esse ideal de serviço.

Gostaria de conversar com vocês sobre o ideal de serviço; sobre as
possibilidades oferecidas pelo Rotary a vocês, Deputados, que
representam, como me explicaram, mais de 800 municípios no Estado
de Minas Gerais; sobre a oportunidade de trabalhar com vocês nos
clubes rotarianos, para ajudar a nossa gente.

Nos clubes rotarianos, temos vários objetivos. As pessoas que estão
no Rotary gostam de ter amigos. Se não gostam de amigos, cometi
um erro. Mas o Rotary tem um prestigio em nível mundial, um
prestígio que ganhou pelo serviço que realiza em suas comunidades.
E é isso que eu gostaria de falar com vocês rapidamente.

Em muitas ocasiões, os clubes rotarianos esquecem-se do que é o
seu objetivo: servir à sua comunidade. E vocês, Deputados,
representantes das pessoas que vivem em Minas Gerais, podem
lembrar ao clube rotariano que podem aproveitar suas ligações - as
ligações que têm com 30 mil clubes rotarianos no mundo - para
receber ajuda. E, possivelmente, vocês podem ser um catalisador
para recordar ao clube rotariano que nós trabalhamos com as
autoridades do governo e trabalhamos de forma independente.
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Trabalhamos com grupos "R", nas distintas religiões, ou em forma
independente, e com grupos que não são totalmente religiosos,
grupos laicos.

Nós, rotarianos, oferecemos a oportunidade de ver a maneira de
ajudar vocês a ajudar essa gente necessitada. Vocês, Deputados, á
semelhança do que ocorre em meu pais, que é o México, buscam
ajudar o Governo. Mas, em muitas ocasiões, se requer ajuda do
exterior, ajuda para ajudar à nossa gente necessitada, e há que se
buscar a maneira, para que nossa gente, e eu digo nossa gente,
Minas Gerais - estou me referindo a gente que é igual a vocês, como
sou eu no México -, necessita de ajuda. E nós, os rotarianos,
oferecemos uma oportunidade por meio de projetos.

Um projeto que nós, os rotarianos, temos é o de combater a
cegueira evitável. Em meu país, México, falei com o Ministro da Saúde
e lhe contei que, no mundo, há 50 milhões de cegos. Vinte milhões
estão cegos por catarata. Estamos ajudando em nível mundial. No
México, o Ministro da Saúde pediu ao ministério da saúde de cada
Estado que realize operações gratuitas e pediu que os rotarianos
conseguissem os materiais, ou seja, lente intra-ocular, para que a
pessoa que está cega por catarata possa ver. Para isto, trabalhamos
em combinação: a autoridade, com o Ministério da Saúde de cada
Estado. Menciono-lhes isto porque é algo que nós podemos fazer, é
uma oportunidade e uma possibilidade, e milhares de pessoas dão
graças à intervenção dos rotarianos, trabalhando em conjunto com as
autoridades, como vocês.

Isto é o que estão fazendo atualmente os rotarianos de São Paulo.
Mas há algo que nós, também, podemos ter. Nós temos a
possibilidade de entregar o que nós chamamos, em espanhol, de
"sOlas de rueda", aqui tem outro nome... exatamente... já que temos
que praticar aqui o português... Podemos conseguir por meio das
ligações com os rotarianos. São muitos os exemplos do que podemos
fazer. Os rotarianos no mundo - quero que vocês entendam isto -, o
Rotary tem algo que se chama credibilidade, e esse é o motivo que as
autoridades do governo, como vocês têm aproveitado os rotarianos
em nível mundial, pela sua credibilidade.

Vocês sabem de grupos marginalizados que requerem ajuda, e nós,
rotarianos, podemos ajudar. Mas é mister que vocês, Deputados, se
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aproximem dos rotarianos, pedindo-lhes ajuda e essa colaboração,
trabalhando unidos. Uma carta de um clube rotariano de qualquer das
comunidades representadas por vocês vai ter maior aceitação porque
tem o nome dos rotarianos para conseguir ajuda. Ajuda de todo o tipo.
Hoje em dia, no México, recebemos equipamento médico usado para
clínicas que ajudam pessoas necessitadas.

Hoje em dia, o México recebe voluntários para ir a lugares em que,
às vezes, nós, mexicanos, não fomos. Há tantas oportunidades,
porque somos um clube de serviço. Aproveito a ocasião para felicitar
vocês porque são servidores públicos e estão vendo a maneira de
ajudar a nossa gente. Nossa gente, sua gente, estão buscando a
maneira. Nós, rotarianos, também, estamos fazendo isso, somos um
clube de serviço. E dá muito prazer ver que muitos de vocês são
rotarianos. Oxalá que vocês, que não são rotarianos, no dia em que
se aproximarem dos rotarianos, possam ver que é uma oportunidade
de ajudar mais a sua gente, a nossa gente, se V. Exas. também são
rotarianos.

Eu não penso como os embaixadores que há em tantas partes do
mundo. Um embaixador representa seu pais, fala dos atrativos
turísticos, culturais e de negócios que tem seu país em nível mundial.
V. Exas., como Deputados também: falam da oportunidade para que
muitos grupos possam ajudar a sua gente, não somente os rotarianos,
mas também a outros grupos. Mas me dá gosto saber que nós,
rotarianos, temos servido como um exemplo para que outros grupos
possam ajudar. E é isso o que disse o Secretário-Geral das Nações
Unidas quando nos deu reconhecimento: "Vocês, rotarianos, nos
estão agradecendo por eliminar a poliomielite, trabalhando juntos! Mas
vocês, em 30 mil comunidades, estão fazendo algo!

Meus amigos Deputados, da mesma maneira que falei com os
bispos da Igreja Católica, da mesma forma que falei com Chefes de
Executivo, digo a V. Exas.: nós, rotarianos, oferecemos possibilidades
e oferecemos oportunidades. Oxalá V. Exas. possam ver que há
possibilidades e há oportunidades para ajudar a gente que V. Exas.
representam, aproximando-se dos rotarianos e fazendo ver que com
seus próprios recursos podem unir-se a projetos de governo,
trabalhando com a autoridade e também com grupos não
governamentais para ajudar nossa gente. Porque esse é o objetivo de
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um clube rotariano.

Muitas vezes V. Exas. são pessoas que observam: "Não, são
pessoas que gostam de estar juntas como amigas: jantar!". Mas há
algo mais. Estão ai para servir e muitas vezes V. Exas. são as
pessoas que podem fazer com que se lembrem de nós, se acaso
algum dos clubes rotarianos for esquecido. Porque é o que queremos
fazer. E, como Presidente mundial dos 30 mil clubes rotarianos,
1.200.000 pessoas que estão nos clubes rotarianos. São pessoas
sobressaem, são pessoas que são convidadas. Não são os melhores
de uma atividade, mas são os que sobressaem. Eu não digo os
melhores porque isso é discutível, mas sim os que sobressaem.

Oxalá V. Exas. possam ver que essas pessoas podem ajudar a
gente necessitada se V. Exas. virem a maneira de encaminhá-las. E
nós queremos trabalhar com vocês. No meu pais, México, temos o
"vizinho vigilante" por meio do qual conseguimos trabalhar com a
autoridade para ajudar, porque invariavelmente o povo sempre exige
mais da autoridade.

Nós, rotarianos, estamos aqui para servir e colaborar com V. Exas.,
e eu os felicito por serem servidores públicos e quero que saibam que
nós, rotarianos, estamos aqui para colaborar com V. Exas. Foi uma
honra estar aqui com V. Exas. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Márcio Cunha
Sr. Presidente, Deputado Alvaro Antônio, representando o nosso

Presidente, Deputado Antônio Júlio, que me incumbiu de pedir
escusas pela sua ausência, já que está em Brasília em uma reunião

a
	do nosso partido, felizmente, por um lado, e infelizmente, por outro,
o não poderei estar presente no jantar em homenagem ao Presidente

do Rotary Internacional, porque, logo, estaremos juntos em Brasília.
Farei esse registro que me solicitou. Cumprimento, com muita alegria,
os Deputados que representam o Rotary Clube de diversos distritos
do nosso Estado, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Ivair Nogueira,
José Braga, Luiz Menezes e Paulo Piau. Cumprimento, também, os
companheiros que visitam a nossa Casa nesta tarde histórica em que
este Legislativo, além de receber os companheiros rotarianos de
diversos distritos de nosso Estado, presta homenagem a esse grande
rotariano que visita a nossa querida Belo Horizonte, as nossas Minas
Gerais e o nosso País, Sr. Frank Devlyn, que merece todas as
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homenagens e o reconhecimento deste Estado pelo trabalho que
vem desenvolvendo em sua vida e como Presidente do Rotary
Internacional. Cumprimento, também, o Sr. Hipálito Sérgio Ferreira,
rotariano que todos nós, do Brasil, aprendemos a admirar e a respeitar
e que hoje é o Diretor do Rotary Internacional; o Sr. Archimedes
Teodoro, que dispensa qualquer qualificação e qualquer comentário
por tudo que fez representando o nosso distrito no Rotary
Internacional; o Governador do Distrito 4520, Celso Luiz de Brito Cruz;
o Governador do Distrito 4560, Celso Falabella de Castro Filho; o
Governador do Distrito 4580, Waldir Francisco de Andrade; o
Governador do Distrito 4760, meu distrito, Walmir Pinto Magalhães; os
rotarianos de vários distritos que nos alegram com a sua presença e
os colegas do meu clube, Rotary Clube de Belo Horizonte, do Padre
Eustáquio, que estão presentes-

Mas a Assembléia Legislativa, além de estar em festa, tem um
espaço privilegiado para falarmos da nossa agremiação, desse nosso
clube de serviço que faz um excelente trabalho no mundo inteiro.

Aqui cito um trabalho, em nosso País, que é feito com a participação
dos rotarianos do mundo inteiro: o Programa Poli-Plus, desenvolvido e
bancado por nós, rotarianos. No Brasil, como o Governo entra com a
propaganda, infelizmente muitos não sabem que somos nós,
rotarianos, que nos encontramos à frente dessa campanha.

Meus amigos, fiz questão de registrar, por escrito, algumas palavras
em homenagem ao nosso companheiro, confiando na inteligência do
nosso Presidente, que, certamente, é poliglota, entende bem o
português.

Como convicto rotariano que somos, pertencente ao Rotary Clube
Padre Eustáquio, de Belo Horizonte, sempre nos orgulhamos da
trajetória e das realizações dessa obra admirável que é o Rotary. Por
essa razão - ao ensejo da visita que faz a esta Assembléia o ilustre
companheiro Frank J. Devlyn, Presidente do Rotary International -
permitimo-nos, ao ocupar esta tribuna, transmitir aos presentes um
breve histórico de nossa agremiação.

O Rotary é organização de líderes de negócios e profissionais que
prestam serviços humanitários, fomentam elevado padrão de ética em
todas as profissões e ajudam a estabelecer a boa-vontade e a paz no
mundo.
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A primeira associação de clubes de serviços do mundo teve seu

inicio com a fundação do Rotary Club de Chicago, Illinois, EUA, em
231211905. A inspiração foi, então, do jovem advogado Paul Percy
Harris. Juntamente com três de seus clientes e amigos, fundou o
Clube de Homens de Negócios e Profissionais, embrião da obra
futura, com o objetivo de desenvolver relações de companheirismo e
amizade. Como as reuniões eram semanais e se davam em seus
escritórios, surgiu, então, o nome Rotary, que significa rotativo.
Atualmente, o Rotary mundial conta com mais de 29.400 clubes e
1.200.000 homens e mulheres como sócios em 162 países e 34
regiões geográficas.

Em 15112117 é fundado o primeiro Rotary Club do Brasil: o Rotary
Club do Rio de Janeiro. Aliás, foi também na metrópole fluminense
que se realizou a primeira convenção do Rotary no Hemisfério Sul, já
nos idos de 1948.

O Rotary Club é uma instituição evolucionária, que evolui com
harmonia e sabedoria, por isso cresce vertiginosamente, mas com
consciência. Como disse nosso companheiro e Diretor internacional,
Hipólito Sérgio Ferreira, "uma vela não produz se não for acesa".

Pela Presidência internacional do Rotary, têm passado grandes
personalidades mundiais, que, sem dúvida, em muito têm influído para
a grandeza de nossa organização. Nos dias que correm, temos à
frente do Rotary International essa figura extraordinária que é o Sr.
Frank J. Devlyn. Pois é ele que hoje nos honra com sua visita a esta
Assembléia, e a ele ternos a satisfação de nos dirigir, em nome dos
companheiros Deputados, rotarianos e não rotarianos.

Ilustre companheiro Frank J. Devlyn, o Palácio da Inconfidência,
sede do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, deve seu nome
ao ideal libertário que sempre caracterizou a terra mineira. A
Inconfidência foi o ápice dos movimentos que conduziram, décadas
depois, a transformação do Brasil em país livre. Um grupo de homens
idealistas e patriotas - que hoje poderiam muito bem ser rotarianos -
juntou-se para nos livrar do jugo opressor de Portugal, naquela
oportunidade. O movimento foi abortado, mas não o ideal que o
motivava: o Brasil é uma Nação independente há quase dois séculos,
e o ideal de liberdade, de justiça e de paz constitui o objetivo maior
deste parlamento.
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Fazemos essa referência histórica, companheiro Frank Devlyn,

porque sabemos, por seu currículo e por seu trabalho, que o assunto
lhe diz de perto. Conhecemos bem a sua trajetória como empresário
vitorioso e rotariano não menos realizado, haja vista que, após tantos
anos servindo ao Rotary, o companheiro foi alçado, com justiça, à
posição máxima do órgão. Além disso, o companheiro vem de um
pais que é muito caro a todos nós. A afinidade entre o México e o
Brasil, entre os mexicanos e os brasileiros, supera a distância
geográfica para se converter em proximidade amiga e fraterna.

O caro companheiro nos vem trazer a mensagem de solidariedade
do Rotary International, fazendo-nos exposição sobre os programas
que nos beneficiam, em particular esse pró-alfabetização, que vem
minorar uma de nossas grandes carências. Esteja certo de que suas
palavras, Presidente, são ouvidas com invulgar interesse e ressoam
no Plenário da Casa do povo mineiro como mensagem positiva e
motivadora para todos nós.

Não mais nos alongaremos, pois acreditamos que nossa satisfação
por sua visita e nossa emoção por saudá-lo estão bem manifestadas
na presença das Sras. e dos Srs. Deputados que aqui estão. Muito
obrigado, Dr. Frank. Temos a certeza de que longe e perto, hoje com
a presença do ilustre companheiro, amanhã com a lembrança de sua
visita, o Rotary está sempre conosco, para alegria e para beneficio do
Brasil e de sua gente. Muito obrigado.

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

Frank J. Devlyn uma placa com os seguintes dizeres: "O homem que
sonha é aquele que está mais próximo da realidade. De 1905 aos dias
atuais, um longo caminho de trabalho foi percorrido pelo Rotary
Internacional, o que lhe valeu uma cadeira permanente na
Organização das Nações Unidas, sempre fiel ao lema Dar de Si Antes
de Pensar em Si. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
sente-se honrada em receber a ilustre presença do Dr. Frank J.
Devlyn, Presidente do Rotary Internacional. Belo Horizonte, 14 de
março de 2001. Deputado Antônio Júlio, Presidente."

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

da Sra. Glória Rita, esposa do homenageado, e agradece a honrosa
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presença das autoridades e dos demais convidados.	

-

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia treze de março de dois mil e um, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Geraldo
Rezende, Agostinho Silveira, Dilzon Meio e Márcio Kangussu,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Rezende, 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 presentes. O Presidente,
Deputado Geraldo Rezende , informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e, nos termos regimentais,
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 614199,
1.200, 1.303, 1.311 e 1.33512000, 1.359, 1.360, 1.362, 1.379, 1.390,
1.392, 1.400 e 1.40512001 e Projetos de Lei Complementar n°s 32 e
3312000 (Deputado Agostinho Silveira); Projetos de Lei n°s 837, 1.039,
1.289, 1.299, 1.302, 1.319, 1.321, 1.323, 1.333 e 1.34112000, 1.351,
1.355, 1.364, 1.371, 1.374, 1.388, 1.399 e 1.40612001 (Deputado
Márcio Kangussu); Projetos de Lei n°s 979, 981, 1.038, 1.067, 1.263,
1.277, 1.306, 1.314 e 1.32212000, 1.357, 1.361, 1.372, 1.387, 1.389,
1.393 e 1.40312001 e Projeto de Lei Complementar n°9/99 (Deputado
Chico Rafael); Projetos de Lei n°s 820, 1.139, 1.187, 1.225, 1.286,
1.291, 1.313, 1.336 e 1.33912000, 1.344, 1.346, 1.353, 1.367, 1.383 e
1.38412001 (Deputado Geraldo Rezende); Projetos de Lei n°s 1.153,

' 1.288, 1.300, 1.328, 1.340 e 1.342/2000, 1.358, 1.368, 1.370, 1.375,
1.382, 1.394, 1.397, 1.404 e 1.40812001 (Deputado Eduardo
Hermeto); Projetos de Lei n°s 1.051, 1.134, 1.279, 1.295, 1.304 e
1.32912000, 1.347 a 1.349, 1.354, 1.365, 1.376, 1.378, 1.395, 1.401,
1.402 e 1.40912001 (Deputado Dilzon Meio). Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que

j concluem pela constitucional idade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 269199 na forma do Substitutivo n° 1 e 1.32112000
(relator: Deputado Ermano Batista); e 1.29012000 com a Emenda n° 1
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(relator: Deputado Agostinho Silveira). O Projeto de Lei n° 54199
deixa de ser apreciado em virtude da aprovação de requerimento para
sua retirada de pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.087, 1.294, 1.308, 1.309 e
1.330/2000, 1.352 e 1.38512001 (relator Deputado Dilzon Meio);
1.161, 1.307, 1.315, 1.316 e 1.31812000 e 1.35612001 com a Emenda
n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista); 1.280 e 1 .287/2000,
1.29812000 com a Emenda n° 1, 1.30112000, 1.31212000 com a
Emenda n° 1, 1.31712000, 1.32012000 com a Emenda n° 1, 1.366 e
1.38612001 (relator. Deputado Agostinho Silveira). 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.

Saia das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu - Dilzon Meio -

Ermano Batista.
ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia treze de março de dois mil e um, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz
Menezes e Bené Guedes, 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 Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Após, o Presidente designa para
relatores das seguintes matérias os Deputados a seguir citados: 894,
1.130, 1.248, 1.251 e 1.25212000 - Deputado Bené Guedes; 1.167,
1.275, 1.253, 1.256 e 1.28112000 - Deputado Adelino de Carvalho;
1.188, 1.221, 1.282 e 1.28512000 - Deputado Amilcar Martins; 1.224,
1.239, 1.241, 1.245, 1.247 e 1.25912000 - Deputado Luiz Menezes; e
avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 1.16312000. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Presidente
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submete a discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei no
1.21712000, que é aprovado. Em seguida, submete a votação os
Requerimentos n

o
s 1.843, 1.846, 1.847 e 1.91812001, que são

aprovados. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente submete
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei n

os 664199, 924, 946, 1.048, 1.061, 1.068, 1.083, 1.096, 1.113,
1.118, 1.121, 1.122, 1.149, 1.168, 1.177, 1.178, 1.190, 1.201, 1.206 e
1.22212000, 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, 20 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes - João Leite.
ATA DA 6a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às dez horas e cinco minutos do dia treze de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Paulo,
Maria José Haueisen, AFIton Vilela e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Paulo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidente informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a fixar o dia e o horário de funcionamento das
reuniões ordinárias da Comissão. A seguir, a Presidente "ad hoc"
determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados e
convida o Deputado João Paulo para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, verifica-se a eleição da Deputada Maria José
Haueisen para Presidente e do Deputado João Paulo para Vice-
Presidente, ambos com três votos. A Presidente "ad hoc" proclama o
resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente eleito,
que a declara empossada como Presidente. A Deputada Maria José
Haueisen assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nela
depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado
João Paulo. Em seguida, sugere aos parlamentares que as reuniões
ordinárias sejam realizadas às quartas-feiras, às 9h30min, sugestão

o
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que é acatada pelos Deputados presentes. A Presidente concede a
palavra ao Deputado João Paulo, que tece considerações relativas as
atividades 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, 21 de março de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - João Paulo - Bené Guedes.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DO FUNDO SOMMA

Às quinze horas do dia treze de março de dois mil e um,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rêmolo Aloise,
João Paulo, Anderson Adauto, Luiz Fernando Faria, Luiz Tadeu Leite
e Antônio Carlos Andrada (substituindo este ao Deputado Amilcar
Martins, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rêmolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Paulo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente,
Deputado Rêmolo Aloise, procede à leitura da seguinte
correspondênica: carta da Construmil - Construtora e Terraplanagem
Ltda., em que solicita cópia dos documentos que instruíram o pedido
de averiguação da execução dos contratos com a Prefeitura Municipal
de Unaí e depoimentos dos representantes dessa Prefeitura; oficio do
Presidente da Câmara Municipal de Patrocínio, encaminhando cópia
de requerimento aprovado pela maioria dos Vereadores presentes á
37a Reunião Ordinária, no qual solicita cópia das notas taquigráficas
e/ou outros documentos relacionados às reuniões desta CPI; ofício da
Vereadora Dorinha Melgaço, solicitando informações oficiais com
relação ao andamento das denúncias oferecidas por ela relacionadas
a esta CPI. A seguir, o Presidente passa a direção dos trabalhos ao
Deputado João Paulo e apresenta requerimento em que solicita seja
enviado oficio ao Secretário de Estado da Fazenda, pedindo as
seguintes informações: se houve alguma transação comercial com
títulos do Fundo SOMMA e, em caso positivo, qual a base legal para
tal procedimento, os valores dos recursos do Fundo SOMMA
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aplicados em títulos e os números desses. Na fase de votação, os
Deputados Antônio Carlos Andrada e Anderson Adauto sugerem
emendas ao requerimento, o que é acatado pelo Deputado Rêmolo
Aloise. O Presidente, Deputado João Paulo, suspende os trabalhos
para que sejam formalizadas as alterações. Reabertos os trabalhos, é
aprovado o requerimento. O Deputado João Paulo retorna a direção
dos trabalhos ao Deputado Rêmolo Aloise, que 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, 20 de março de 2001.
Rêmolo Aloise, Presidente - João Paulo - Luiz Fernando Faria - Luiz

Tadeu Leite - Durval Angelo.
ATA DA Y REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às quinze horas do dia treze de março de dois mil e um,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton Vilela,
Ambrôsio Pinto, Dimas Rodrigues e Pedro Pinduca, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Aílton Vilela, 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
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a programar os trabalhos. Em seguida, determina a
distribuição das cédulas de votação aos membros da Comissão e
convida o Deputado Ambrósio Pinto para atuar como escrutinador.
Apurado o resultado, o Presidente proclama eleitos, para Presidente o
Deputado Dimas Rodrigues e para Vice-Presidente o Deputado Ailton
Vilela, com quatro votos cada. Em seguida empossa o Presidente
eleito, Deputado Dimas Rodrigues, e passa-lhe a direção dos
trabalhos. Este, por sua, vez agradece a confiança nele depositada e
empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Aílton Vilela. Fica
acertado entre os membros que as reuniões ordinárias da Comissão
serão realizadas às terças-feiras, às 15 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.
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Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -

Alberto Bejani - Pedro Pinduca.
ATA DA 51 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia treze de março de dois mil

e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton,
Fábio Avelar, Maria José Haueisen e Miguel Martini, 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 presentes. O Presidente
comunica o recebimento de ofícios do Sr. Eduardo Prado, Secretário
Municipal do Meio Ambiente de Muzambinho, que comunica a criação
da Secretaria da qual é titular, e do Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria Energética de Minas Gerais - SINDIELETRO -, que solicita a
realização de um ciclo de debates com o tema "Desverticalização da
CEMIG". O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e passa à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
O Presidente submete a votação, em turno único, o Requerimento n°
1.83612000, que é aprovado. Passa-se à 3 1 Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e votação de proposições da Comissão. São votados
e aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Maria José
Haueisen, solicitando a realização de audiência pública para se
debater a Política Nacional de Saneamento e as conseqüências da
instalação da Usina Hidrelétrica de Aiuruoca; do Deputado Fábio
Avelar, solicitando seja feita visita ao local das obras de construção da
Estação de Tratamento de Esgotos - ETE -, nas proximidades do
ribeirão Arrudas; do Deputado Rogério Correia, que solicita a
realização de audiência pública para se debater o Projeto de Lei n°
1.02512000; do Deputado Carlos Pimenta, que solicita a realização de
audiência pública em Jaiba, para se debater a situação precária do rio
Verde Grande; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita a
realização de audiência pública para se debater a pesquisa e o
desenvolvimento de proteção contra descargas atmosféricas. 0
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Deputado José Milton passa a Presidência à Deputada Maria José
Haueisen e apresenta requerimento solicitando seja o Secretário de
Meio Ambiente convidado para discutir o programa de ação da
Secretaria para o biênio 2001-2002. 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, 20 de março de 2001.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI N° 14.696
Às vinte horas e trinta minutos do dia quinze de março de dois mil e

um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio
Cunha, Luiz Fernando Faria e Márcio Kangussu, 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 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 apreciar o Parecer para
Turno único do Veto Parcial á Proposição de Lei n° 14.696, cujo
relator é o Deputado Márcio Kangussu. Passa-se à ? Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres de
proposições sujeitas á apreciação de Plenário. O Deputado Márcio
Kangussu requer ao Presidente a distribuição de avulsos de seu

' parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 16 de março, às
10horas, na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e

:	encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de março de 2001.
Márcio Kangussu, Presidente e relator - Luiz Fernando Faria.

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
j	PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N°66
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de março de dois
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mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Paulo, Eduardo Brandão, Mauro Lobo (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PSDB) e Sargento
Rodrigues (substituindo o Deputado Chico Rafael, por indicação da
Liderança do PSB), membros da supracitada Comissão- Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, 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 parecer do relator, Deputado Chico Rafael, sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 66, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minias Gerais. Na
ausência do Deputado Chico Rafael, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Sargento Rodrigues, que, na oportunidade, emite o seu
parecer pela manutenção do veto oposto aos incisos IV e V do art. 17,
aos incisos IX, X e XX do art. 22, aos anis. 47 e 48, ao inciso VII do
art. 49, aos § 1° e 20 do art. 66, ao § 20 do art. 86, ao art. 100, ao § 10
do art. 120, ao ads. 169 e 170, aos § 71 e 80 do art. 171, ao art. 310,
ao parágrafo único do art. 316, aos § 1 0 a 30 do art. 325 e aos ads.
335, 339 e 341 e pela rejeição do veto ao inciso 1 do art. 8 1 , ao art.
185, â alínea "c" do inciso IV e ao inciso XV do art. 190, ao § 2 0 do art.
203 e aos arts. 204, 207, 212, 337 e 338. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Registra-se, nesse momento, a
presença do Deputado Ermano Batista. A Presidência suspende a
reunião por 5 minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos,
a Presidência, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata, que é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 16 de março de 2001.
João Paulo, Presidente - Eduardo Brandão - Mauro Lobo - Sargento

Rodrigues - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.167/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.1 6712000, do Deputado Fábio Avelar, visa a
declarar de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Belo
Horizonte da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede nesse
município.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, conforme
preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A sociedade mencionada no relatório, possui como finalidade

precípua a prática da caridade cristã, seguindo os princípios básicos
do seu fundador, Antônio Frederico Ozanan. Dessa forma, através da
assistência social e promoção humana, visa a minorar o sofrimento
das pessoas carentes.

Pelas ações empreendidas, que redundam em benefícios para a
comunidade, a consideramos merecedora do título declaratório de
utilidade pública, objeto do projeto de lei em tela.

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

1.16712000 como foi originalmente redigido.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.188/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Goiás Atlética dos Aposentados e Pensionistas de Araguari - AGAPA -

com sede no Município de Araguari.
Após proceder ao exame preliminar do projeto, a Comissão de

Constituição e Justiça o considerou jurídico, constitucional e legal e
lhe apresentou a Emenda n° 1.
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Em prosseguimento à tramitação, cumpre agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos do art. 103, 1,
"a", do Diploma Regimental.

Fundamentação
Os objetivos estatutários da mencionada Associação, enunciados

em seu estatuto, denotam que ela é uma entidade de fundamental
importância para a satisfação dos interesses da comunidade de
Araguari. De fato, a AGAPA desenvolve atividades destinadas a
incentivar o esporte e o lazer, amparando também as famílias
necessitadas do município por meio de doações de gêneros
alimentícios, material escolar, vestuário e medicamentos.

Por desênvolver um trabalho de grande alcance social, acreditamos
ser a entidade merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

1.18812000 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.221/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo seja declarada de utilidade pública a entidade
denominada Obras Assistenciais Luiz Fernando Pereira dos Santos -
Grupo Solidariedade, com sede no Município de Astolfo Dutra.

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer
concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciá-la conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno

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

dois anos, tem apresentado várias iniciativas que redundaram em
beneficio para os moradores de Astolfo Dutra.

De fato, atende ás necessidades da comunidade, fornecendo
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medicamentos, agasalhos e cesta básica à população carente,
concorrendo, dessa forma, para melhorar as condições de vida dos
necessitados.

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

1.22112000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
João Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.253/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barra Bonita, com sede no Município
de Muzambinho.

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme determinação do art. 103, 1, "a", do Diploma
Regimental.

Fundamentação
Os objetivos do Conselho Comunitário, mencionados em seu

estatuto, denotam a importância da entidade para a integração e
defesa dos interesses dos moradores da localidade denominada Barra
Bonita, pertencente ao Município de Muzambinho.

De fato, a associação desenvolve atividades sociais, recreativas e
culturais, além de programa de combate à fome e à miséria, com
distribuição de cestas básicas, fornecimento de agasalhos, cobertores
e medicamentos.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.25312000 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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1.256/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.25612000, do Deputado Ivair Nogueira, propõe
seja declarada de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras
dos Rotarianos de Betim, com sede nesse município.

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

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

Fundamentação
A entidade mencionada no relatório presta relevantes serviços à

comunidade de Betim. Entre suas finalidades, destaca-se o
implemento de medidas visando a proteger os menores carentes e
desamparados, oferecendo-lhes diversos benefícios ligados à
assistência social. Tais atividades a tornam merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

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

1.25612000 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI P4°
1.275/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei ora
analisado visa declarar de utilidade pública o Centro Espírita Vicente
de Paulo - CEVP -, com sede no Município de Caetê.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, fundada em 1 111153, possui como finalidade
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estatutária a prática da doutrina espírita, codificada por AlIan
Kardec, que envolve, além do estudo de assuntos místicos filosóficos,
a prática da caridade. Para tanto, desenvolve ações visando a
assistência social e proteção da família, de gestantes, de crianças e
idosos, no que diz respeito à saúde.

O reconhecimento da instituição como sendo de utilidade pública
fortalecerá, certamente, as iniciativas que ali vêm sendo
desenvolvidas.

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

1.275100 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Adelino de Carvalho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.323/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem n° 16012000, o Projeto de Lei n° 1.32312000, que objetiva
dar nova redação ao art. 1 0 da Lei n° 13.657, de 141712000, e dá
outras providências-

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1411212000, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, para apreciação, conforme estatui o art.
186, do Regimento Interno.

Nos termos do art. 102, III, "a", do mesmo Diploma Procedimental,
passamos ao exame preliminar da matéria quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de alterar a Lei n° 13.657, de

141712000, corrigindo seu art. 1 0 , que traz a localização errada da
Escola Estadual Cesário Nunes dos Santos.

Quando da tramitação nesta Casa do projeto de lei que resultou na
edição da lei que se pretende alterar, não se cogitou do erro, pois as
informações vieram do Poder Executivo, que tem pleno controle de
seus bens e próprios públicos.

A iniciativa consubstanciada no projeto vai ao encontro do disposto
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no inciso XIV do art. 61 da Carta Política mineira , segundo o qual
é atribuição do Poder Legislativo dispor sobre bens de domínio
público, exigida a sanção do Governador. Está também consoante a
Lei n° 13.408, de 21112199, segundo a qual a atribuição de nomes aos
próprios do Estado deve ser feita por lei.

Ademais, atendendo ao princípio do paralelismo das formas, vale
lembrar que a alteração de lei sobre qualquer matéria exige a edição
de outra lei.

Conclusão
Em	face	do	exposto,	concluímos	pela	juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.32312000.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Dilzon Meio

- Márcio Kangussu.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.415/2001
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Através da Mensagem n° 18312001, o Governador do Estado fez

remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.415/2001,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Caxambu o imóvel que menciona.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos do disposto
no art. 188, c/c o art. 102, lii, "a" do Regimento interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Caxambu terreno urbano com área
de 183, 90M2, integrante do imóvel que abriga a Escola Estadual
Domingos Gonçalves de Mello - Mingote.

O bem que se pretende doar situa-se na Rua José Juvêncio
Sacramento, local de tráfego intenso, decorrente de novos
ioteamentos na região. Isso vem causando danos ao logradouro, que
necessita de alargamento e de nova estrutura urbana.

Em conformidade com a mensagem enviada pelo Chefe do
Executivo, a Secretaria de Estado da Educação, consultada, mostrou-
se favorável à liberação do imóvel, uma vez que a escola não terá
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prejuízo, pois sua área é de 27.198,30m2, suficiente para seu
funcionamento. Ademais, o Município de Caxambu já se proclamou
responsável pela construção do novo muro divisório, sem ônus para o
Estado.

Verificamos que o pedido de doação pelo Prefeito é a forma correta
para transferir a propriedade do bem ao município, que, "in casu", não
pode dispor do processo de desapropriação para o fim almejado, pois,
como determina o § 20 do art. 20 do Decreto - Lei n°3.365, de 1941, a
União pode desapropriar bens de domínio dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. O mesmo dispositivo estatui que os Estados
não podem desapropriar bens da União nem dos outros Estados
membros, mas lhes é facultado desapropriar bens dos municípios
integrantes de seu território. O município está, naturalmente, impedido
de desapropriar bens pertencentes ao Estado, bem como os de outros
municípios.

Tratando-se de uma das formas de alienação de bem público, o
projeto de lei em tela deve estar em conformidade com os preceitos
de naturezas constitucional e administrativa que regem a matéria. No
campo dos preceitos de natureza constitucional, devemos atentar ao
estatuído pelo art. 18 da Carta mineira, que sujeita esse tipo de
alienação à autorização deste Legislativo. No que se refere às normas
de natureza administrativa, atente-se ao que dispõe o art. 17 da Lei
Federal n° 8.666, de 2116193, o art. 16 da Lei n° 9.444, de 25111187,
que condicionam a validade da alienação de bens imóveis do Estado,
mesmo entre entes estatais, à prévia autorização legislativa, ao
interesse público devidamente justificado e à avaliação do bem. Para
o exame a cargo desta Comissão, entendemos necessário averiguar-
se o cumprimento desses requisitos no presente caso.

Com relação ao dito interesse público devidamente justificado, a que
se referem as normas legais, acreditamos que a destinação futura
seja compatível com os interesses da comunidade, pois com a
transferência de domínio do bem, muitos benefícios resultarão para
ela. No tocante à avaliação prévia, cujo valor deverá constar na
escritura pública de doação, argumentamos que deverá ser designada
comissão técnica para tal.

A lei obriga ainda a realização de certame licitatório para que se faça
alienação de bens imóveis públicos. Entretanto, devemos argüir que,
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no caso, ela é descabida, por inexistir possibilidade de competição.

Assim sendo, não encontramos óbices constitucional nem legal à
tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.41 5/2001
na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Márcio Kangussu - Ermano

Batista - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°54/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 54199, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que menciona.

Publicada em 413199, foi a matéria encaminhada a esta Comissão, à
qual compete examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição sob comento de dar a necessária autorização

legislativa para que o Estado possa fazer reverter bem imóvel de sua
propriedade ao patrimônio do Município de lbitiúra de Minas.

O referido imóvel abrigou, por longo tempo, o Grupo Escolar de
ltibiúra, ficando sem destinação pública após a deterioração das
benfeitorias ali existentes, cuja demolição total só ocorreu em 1997.

Estando o imóvel ocioso, o Prefeito daquela municipalidade,
atendendo aos anseios da comunidade, pleiteia seja ele reavido pelo
município a fim de destiná-lo ao lazer da população, finalidade essa
que se reveste do caráter de interesse público, atendendo aos
ditames da legislação em vigor.

E importante ressaltar que o projeto de lei da natureza do que
estamos analisando tem o condão apenas de autorizar o Estado a
alienar bens imóveis públicos, por meio de venda, doação ou permuta,
com a ressalva de que tal alienação deverá estar subordinada à
existência de interesse público devidamente justificado, consoante
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estabelece o art. 17 da Lei Federal no 8.666, de 2116193, que
regulamenta o art. 37, )O(l, da Constituição Federal, e institui normas
para licitações e contratos da administração pública.

Entretanto, a autorização legislativa para que o Estado possa dar
execução ao que é proposto no projeto de lei em tela decorre da
necessidade de se conferir validade aos atos administrativos
tendentes a fazer transferência de domínio de bens imóveis públicos,
entendendo que a lei não pode operar a pretendida reversão, pois, se
o fizesse, estaria intervindo em um contrato de natureza privada para
rescindi-lo, o que é vedado pelo sistema jurídico constitucional vigente
(art. 50, XXXVI, da Constituição da República, segundo o qual a lei
no prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada). Com a lei autorizativa, a administração pública pretende, tão-
somente, além de dar ao imóvel destinação compatível com o
interesse público, que é o fim supremo de toda ação administrativa,
evitar a via judicial e possibilitar a transferência do bem
amigavelmente pelas partes.

Não havendo óbice legal e constitucional à pretendida autorização,
somos favoráveis à tramitação da matéria na Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 64199 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°894/2000

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em
comento tem por objetivo instituir o Programa Estadual de Incentivo à
Recuperação de Empresas, sob controle gestionário dos
trabalhadores, denominado PRO-AUTOGESTÃO.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 2,
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que apresentou.

Conforme requerimento apresentado pelo Deputado Ivo José, vem
agora a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a instituir o Programa Estadual de

Incentivo à Recuperação de Empresas, sob o controle gestionário dos
trabalhadores, denominado PRO-AUTOGESTAO.

A matéria guarda seu mérito ao procurar garantir o apoio do poder
público às empresas em processo de falência, o que está em
consonância com os princípios gerais da atividade econômica,
dispostos no art. 170 da Carta Magna. Conforme esse artigo, a ordem
econômica será fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tendo por objetivo a garantia de uma existência digna para
todos, conforme os ditames da justiça social.

Sabe-se que o processo de globalização das operações financeiras
e mercadológicas vem, ao longo do tempo, eliminando diversos
postos de trabalho no setor produtivo nacional. As empresas nacionais
muitas vezes não conseguem enfrentar as concorrentes locais de
maior pode ou as internacionais que são atraídas para o mercado
brasileiro. Esse processo tem conseqüências perversas como a
falência de algumas empresas, o crescimento do desemprego e o
aumento da criminalidade. Diante disso, a recuperação e a criação de
novas empresas baseadas no modelo autogestionário representam
uma alternativa para a atual crise econômica e social brasileira, em
particular, para o Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei em exame contribuirá para que as empresas
formadas por cooperativas autogestionárias tenham o apoio do
Governo, facilitando os empréstimos por meio dos órgãos
competentes, oferecendo amparo técnico e garantindo suporte jurídico
e institucional para a implantação dos projetos de recuperação;
entendemos, porém, que o Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, retirou parte essencial do projeto,
pois a criação do Conselho Deliberativo do PRO-AUTOGESTÃO nos
parece fundamental para assegurar, de maneira criteriosa, o alcance
dos objetivos do Programa. Dessa forma, consideramos oportuna a
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aprovação do Substitutivo no 2, apresentado à matéria em pauta.

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

89412000, no 1 O turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado
pela Comissão de Turismo, Indústria e Comércio.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Bené Guedes, relator - João Leite.

PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.13412000
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Edson Rezende, o projeto de lei em

epígrafe dispõe sobre a publicação de advertência quanto à
exploração sexual de crianças e adolescentes nos classificados dos
jornais locais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 31812000, foi a proposição
distribuída a esta Comissão para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em observância ao que
determina o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os jornais diários de Minas Gerais

que publicam anúncios classificados de conotação sexual a inserir, na
página em que eles forem inscritos, com destaque, em letras versais,
em negrito e ocupando o espaço de dez centímetros por dez
centímetros, a seguinte advertência: "Exploração sexual de crianças e
adolescentes é crime. Disque e denuncie."

A proposição prevê, ainda, que o Estado providenciará linha
telefônica para receber as denúncias da população, dando amplo
conhecimento do respectivo número â comunidade e obrigando a
inclusão do referido número naquela advertência.

O art. 22 da Constituição da República inclui a propaganda
comercial entre as matérias que são da competência legislativa
privativa da União. Por isso, é defeso ao Estado Federado emitir
normas sobre ela.

Deve-se considerar, também, que o art. 220 da Carta Magna, ao
dispor sobre a liberdade de manifestação do pensamento, estatui, em
seu § 3°:

"Art. 220- ....................................................
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§ 3°- Compete à lei federal:
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente." (Grifos nossos.)

Portanto, a proposição de lei objeto deste parecer, não obstante os
nobres motivos que a inspiraram, viola a distribuição de competências
pelos entes da Federação estabelecida na Lei Maior.

Não bastasse isso, preconiza, em seu art. 2 0, medida redundante,
uma vez que a Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD - já mantém o
telefone 0800 - 31 20 31, por meio do qual o cidadão pode denunciar
toda forma de violência contra menores, inclusive a exploração sexual
de crianças e adolescentes. Com a mesma finalidade, a Promotoria de
Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Infância e da
Juventude tornou disponível para a população o telefone 272 29 30.

Cumpre lembrar, ainda, que o Código Penal brasileiro tipifica os
seguintes crimes: art. 227 - mediação para servir a lascívia de outrem;
art. 228 - favorecimento da prostituição; art. 229 - casa de prostituição.
Dessa forma, abre-se a via judicial para coibir os possíveis abusos
decorrentes dos anúncios classificados a que se refere o art. 1 0 do
projeto em análise.

Conclusão
Dadas	essas	razões,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n.° 1.134/2000.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.19712000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por finalidade reorganizar o Conselho de Industrialização.

A matéria foi encaminhada inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça que opinou por sua constitucional idade, juridicidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 a 4, que apresentou.
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A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou pela

aprovação da matéria com as Emenda! nos i a 4 da Comissão de
Constituição e Justiça, a Emenda n° 5 e a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 3, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a reorganizar o Conselho de

Industrialização - COINO-, órgão colegiado subordinado à Secretaria
de Industria e Comércio.

O COIND tem por objetivo formular normas básicas de política de
industrialização, bem como propor sua execução de acordo com as
diretrizes da política de desenvolvimento econômico e social do
Governo do Estado.

Tal reorganização se tornou necessária em virtude das crescentes
transformações ocorridas na estrutura industrial do Brasil,
possibilitando, assim, maior mobilidade de ação para o desempenho
de suas funções.

Como bem frisou a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto
possibilita a participação da sociedade civil na composição do
Conselho, estando, pois, em consonância com a tendência de
democratização na formação de órgãos dessa natureza em Minas
Gerais, com o que concordamos plenamente.

Também a Comissão de Turismo, Industria e Comércio destaca que
é essencial a participação das entidades representativas dos
trabalhadores desse setor, porquanto as entidades sindicais são
instituições comprometidas com a questão do desemprego, com a
promoção do trabalho e da renda, podendo, assim, contribuir para que
a política industrial a ser implantada em Minas Gerais considere
questões fundamentais para o trabalhador.

Consideramos, igualmente, que é necessário que o COIND tenha
paridade de representação, contemplando não apenas entidades
empresariais, mas também entidades representativas dos
trabalhadores do segmento industrial.

Entretanto, notamos a necessidade de apresentar subemenda para
corrigir equívoco na elaboração da Emenda n° 3.

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

1.197/2000, em 1° turno, com as Emendas n
o
s 1, 2 e 4, da Comissão

de Constituição e Justiça, a Emenda n° 5, da Comissão de Turismo,
Industria e Comércio, e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 3, que
apresentamos, ficando prejudicadas a Emenda n° 3 e a Subemenda
no 1 à Emenda n° 3.

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N°3
Acrescente-se ao art. 5 0 o seguinte inciso III, e dê-se a seu § 1 1 a

redação que se segue:
"III - seis membros indicados por entidades representativas da

indústria, da agroindústria e do comércio.
§ 1° - Os representantes das entidades civis serão escolhidos em

reuniões setoriais convocadas para esse fim pelo Secretário de
Estado da Indústria e Comércio e serão nomeados pelo Governador.".

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Cabo

Morais - Hely Tarqüinio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.21412000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 14012000, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa para apreciação o Projeto de Lei n°
1.21412000, que dispõe sobre o acesso a recursos genéticos nativos e
seus produtos derivados e a proteção ao conhecimento tradicional a
eles associado no território do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada no Diário do Legislativo de 221912000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização • Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do ad. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo estabelece um

conjunto de medidas com vistas a disciplinar o acesso a recursos
genéticos nativos e seus produtos derivados e a proteção ao
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conhecimento tradicional a eles associado no território do Estado
de Minas Gerais. Nesse sentido, estabelece os princípios, os métodos
de controle e fiscalização do acesso a tais recursos, os órgãos
competentes, as obrigações estatais relacionadas ao desenvolvimento
e à transferência de tecnologia, bem como normas reguladoras das
sanções administrativas.

Segundo a exposição de motivos que acompanha a proposição,
essas medidas revestem-se de especial importância para o combate
dos efeitos nocivos da adoção do sistema de patentes sobre os
recursos genéticos existentes em território nacional. De acordo com a
Lei Federal n° 9.279, de 1996 (Lei de patentes), os produtos como
existem na natureza não são passíveis de patenteamento. Não
obstante, a engenharia genética tem conseguido sintetizar produtos
recombinantes praticamente idênticos ou muito semelhantes aos
existentes na natureza, dando margem a discussão quanto à
possibilidade de obtenção de patente. Segundo ainda o Executivo,
essa regulamentação se torna urgente, uma vez que a Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia vem desenvolvendo, com êxito, o
Programa Mineiro de Bioprospecção Farmacêutica, no intuito de
oferecer ao Estado as condições necessárias para o correto
aproveitamento de sua biodiversidade. Por outro lado, a conservação
do patrimônio cultural de Minas é fundamental para garantir a seus
verdadeiros detentores - a sociedade civil - os direitos e benefícios
dele decorrentes.

Portanto, o projeto apresenta-se como uma espécie de código
z	estadual de proteção da diversidade biológica e do conhecimento
o	tradicional da comunidade mineira a ela associado.

A Constituição Federal de 1988, no art. 24, dispõe sobre as matérias
de competência legislativa concorrente entre a União, os Estados e o
Distrito Federal. Entre elas estão recursos naturais, meio ambiente e
proteção do patrimônio cultural. A União cabe, em sede de legislação
compartilhada, estabelecer apenas normas gerais; aos Estados
incumbe suplementá-las para atender suas peculiaridades. Na
hipótese de inexistência de lei federal, a competência do Estado para
dispor sobre a matéria é plena, o que não é o caso em exame.

No inciso II do § 1 1 do ai. 225, a Lei Maior determina aos poderes
públicos federal, estadual e municipal a obrigação de preservar a
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diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e de
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de
material genético, para assegurar a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

Portanto, constitucionalmente os Estados estão autorizados a
legislar sobre a matéria em comento-

Com relação à iniciativa legislativa, não vislumbramos nenhum
óbice. A deflagração do processo legislativo nas matérias
relacionadas a meio ambiente, recursos naturais e proteção do
patrimônio cultural cabe indistintamente aos Poderes Legislativo e
Executivo, bem como aos cidadãos-
. Com relação â legislação federal infraconstitucional sobre esse

assunto, observa-se que o projeto, nos seus aspectos gerais, está de
acordo com ela, fazendo-se necessárias apenas algumas emendas
corretivas.

A inalienabilidade, a impenhorabilidade e a imprescritibilidade não
são, por si mesmas, princípios, mas apenas efeitos de algum principio
ou atributo da natureza do direito tutelada Além disso, a
impenhorabilidade e a imprescritibilidade são institutos do Direito
Processual, cuja regulação cabe, privativamente, à União, nos termos
do art. 22, 1, da Constituição Federal. Em matéria processual, os
Estados estão autorizados apenas a legislar sobre procedimento, o
que não é o caso. Por esses motivos, apresentamos a Emenda n° 1,
dando nova redação ao inciso VII do art. 2 0 da proposição.

O § 2° do art. 61 cuida da atribuição do IEF para desempenhar as
funções de órgão seccional de apoio à Câmara Especializada de
Acesso a Recursos Genéticos Nativos e ao COPAM. A Câmara é
órgão integrante da estrutura do COPAM. Portanto, assessorá-la é
assessorar o próprio COPAM. Para corrigir essa impropriedade,
apresentamos a Emenda n° 2.

O art. 20 disciplina o direito da comunidade indígena sobre o
conhecimento tradicional relacionado aos recursos genéticos e sua
utilização por terceiros, o registro da propriedade intelectual
decorrente desse conhecimento e a fiscalização do Ministério Público
em face dos contratos de comercialização ou industrialização de
produtos oriundos do conhecimento tradicional celebrados pela
comunidade indígena. Com relação a esse artigo, observamos o
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seguinte: o reconhecimento pelo Estado desse direito apenas
reforça o que já está dito no art. 80 da Medida Provisória n° 2.126-9,
de 261212001, que regulamenta o inciso II do § 1 0 e o § 40 do art. 225
da Constituição Federal. Quanto ao registro da propriedade intelectual
e à fiscalização do Ministério Público nos mencionados contratos,
entendemos que essas regras contrariam o ordenamento
constitucional. O fiscal da lei, no caso, só pode ser interpretado como
o Ministério Público Federal, à vista do disposto nos arts. 22, XIV, 109,
XVI, e 231 da Constituição Federal, bem como na Lei Federal ri0
6.001, de 19112173, que dispõe sobre o Estatuto do índio. Já a
propriedade intelectual submete-se às normas das Leis Federais n°s
9.456, de 414197, que institui a Lei de Proteção de Cultivares e dá
outras providências, e 9.276, de 1514196, que regula direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, matérias de competência
legislativa privativa da União. Por essas razões, apresentamos a
Emenda n° 3.

O art. 33 estabelece que as permissões, as autorizações, as
licenças, os contratos e os demais documentos referentes à pesquisa,
à coleta, à obtenção, ao armazenamento, ao transporte ou a outra
atividade similar ao acesso a recursos genéticos vigentes na data de
publicação da lei não possuem força de autorização para esse fim.
Essa medida contraria o art. 50, XXXVI, da Constituição Federal. De
acordo com o mencionado dispositivo, "a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". Nesse sentido,
cumpre-nos observar o disposto no § 20 do art. 1 0 e no art. 10 da
mencionada medida provisória, que preceituam, literalmente:

"Art.l°- ................................
§ 20 - Aos proprietários e detentores de bens e direitos de que trata

este artigo será garantida, na forma desta Medida Provisória, a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios do acesso ao patrimônio

:	genético e aos conhecimentos tradicionais associados.

Ad... :Ápessoa ..boa-fé que, até 30 de junho de 2000, utilizava
ou explorava economicamente qualquer conhecimento tradicional no
País, será assegurado o direito de continuar a utilização ou

.	exploração, sem ônus, na forma e nas condições anteriores".
0 § 20 do art. 39 conceitua direito coletivo de propriedade intelectual.



628
Por sua vez, o art. 41 determina que não se reconhecerão direitos
de propriedade intelectual, registrados dentro ou fora do Estado,
relativos a recursos biológicos ou genéticos, ou deles derivados,
quando utilizarem conhecimento coletivo de comunidades locais ou
tenham sido adquiridos sem o certificado de acesso e a licença de
saída do Estado. Como já observamos neste parecer, os Estados não
têm competência para legislar sobre Direito Civil. Isso, porém, não
impede o Estado de questionar, judicialmente, o direito de propriedade
intelectual nas hipóteses mencionadas nos incisos 1 e II do art. 41 do
projeto. O que não nos parece admissível é o poder público estadual
deixar de reconhecer, de plano, o direito intelectual assegurado pela
União a terceiros. Por isso, apresentamos a Emenda n°4.

A Emenda n° 5 tem por objetivo promover a uniformização de
expressões do projeto com as estabelecidas pela legislação federal
infraconstitucional.

Por fim, é preciso adequar as definições do anexo do projeto aos
conceitos constantes na mencionada medida provisória e na
Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto
Legislativo n° 2, de 312194, e promulgada pelo Decreto Federal n°
2.519, de 1613198. Tais conceitos são normas gerais, de absorção
compulsória pelos demais entes federados. Ressalte-se, todavia, que
não estamos modificando o texto das definições cuja aplicação é
exclusiva para o Estado de Minas Gerais. Nesse sentido,
apresentamos a Emenda n° 6.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.214/2000 com
as Emendas n

o
s 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso VII do art 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - ................................

VII - reconhecimento dos direitos relativos ao conhecimento
tradicional detido pela comunidade local e população indígena e aos
seus cultivos agrícolas domesticados, possibilitando-se o seu uso
após o consentimento prévio e informado da respectiva comunidade
local ou população indígena e mediante justa e eqüitativa
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compensação, na forma desta lei;".
EMENDA N°2

Dê-se ao § 20 do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60 - ............................
§1°- .......................................
§ 20 - O Instituto Estadual de Florestas - IEF - desempenhará as

funções de órgão seccional de apoio ao COPAM nas matérias
relacionadas com esta lei.".

EMENDA N°3
Suprimam-se os § 1 0 e 30 do art. 20.

EMENDA N°4
Suprimam-se o § 21 do art. 39 e o art. 41.

EMENDA N°5
Substituam-se, no projeto, as expressões "acesso a recursos

genéticos" e "recursos genéticos" por, respectivamente, "acesso a
componente do patrimônio genético" e "patrimônio genético".

EMENDA N°6
Dê-se ao Anexo a seguinte redação:

"ANEXO
(a que se refere o ad. 51 da Lei n°, de de de)

Das Definições
Acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de

informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva
associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou
comunidade local, para fins científicos, de pesquisa e de
desenvolvimento tecnológico, visando a sua aplicação industrial ou de
outra natureza.

Acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de
componente do patrimônio genético para fins científicos, de pesquisa,
de desenvolvimento tecnológico, bioprospecção ou conservação,
visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza.

Biotecnologia: qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou
modificar produtos ou processos para utilização específica.

Centro de conservação "ex situ": entidade reconhecida pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, que coleciona e
conserva os componentes de diversidade biológica fora de seus
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hábitats naturais.

Comunicade local: grupo humano, incluindo remanescentes de
comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que
se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes
próprios e que conserva suas instituições sociais e econômicas.

Condições "ex situ": conservação de componentes da diversidade
biológica fora de seus hábitats naturais.

Condições In situ": condições em que os recursos genéticos
existem em ecossistemas e hábitats naturais e, no caso de espécies
domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido
suas propriedades características.

Conhecimento tradicional associado: informação ou prática
individual ou coletiva de comunidade indígena ou comunidade local,
com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético.

Consentimento prévio e informado: manifestação expressa de
concordância antes da realização da bioprospecção, com base em
anterior conhecimento sobre todos os fatores de risco e proveito da
atividade de prospecção, das condições do contrato e dos benefícios
sobre a comercialização do produto encontrado.

Contrato de acesso: acordo entre a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e as pessoas,
físicas ou jurídicas, o qual estabelece os termos e condições para o
acesso aos recursos genéticos, incluindo, obrigatoriamente, a
repartição de benefícios e o acesso e transferência de tecnologia, de
acordo com o previsto nesta lei-

Diversidade biológica: variabilidade de organismos vivos de todas as
origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres e
outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que
fazem parte, bem como a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.

Diversidade genética: variabilidade de genes e genótipos entre as
espécies e dentro delas, a parte ou o todo da informação genética
contida nos recursos biológicos.

Ecossistema: um complexo dinâmico de comunidades vegetais,
animais e de microorganismos e o seu meio inorgânico que interagem
como uma unidade funcional.

Erosão genética: perda ou diminuição da diversidade genética, por
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ação antrópica ou por causa natural.

Espécie domesticada: espécie em cujo processo de evolução influiu
o ser humano para atender suas necessidades, estando aqui incluídas
espécies, variedades e raças em diferentes estágios de domesticação.

Material genético: todo material de origem vegetal, animal,
microbiana ou outra que contenha unidades funcionais e
hereditariedade.

Patrimônio genético: informação de origem genética, contida no todo
ou em parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, em
substâncias provenientes do metabolismo desses seres vivos e de
extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos, encontrados em
dondições In situ", inclusive domesticada, ou mantidos em coleções
"ex situ", desde que coletados em condições "in situ", no território do
Estado de Minas Gerais.

Patrimônio genético nativo: aqueles do território do Estado que não
sofreram nenhuma interferência antrópica de sua variabilidade
genética.

Princípio da ação preventiva: a atividade de prospecção deve
orientar-se no sentido de não produzir danos ao meio ambiente, e não
no sentido de considerar a possibilidade de repará-lo.

Princípio da Prudência: somente se pode realizar atividade, cuja
dimensão do impacto ambiental seja conhecida e controlada, de modo
a não afetar a variabilidade dos ecossistemas envolvidos.

Princípio da responsabilidade: a atividade potencialmente lesiva ao
meio ambiente gera responsabilidade de reparar os danos e somente
pode ser desenvolvida por pessoa com idoneidade econômico-
financeira para, em sendo necessário, promover a reparação dos
danos causados.

Produto derivado: produto natural isolado de origem biológica, ou
que nele esteja estruturalmente baseado, ou ainda que tenha sido de
alguma forma criado a partir da utilização de um conhecimento
tradicional a ele associado.

Produto sintetizado: substância obtida por meio de processo
artificial, a partir da informação genética ou de outras moléculas
biológicas, incluindo os extratos semiprocessados e as substâncias
obtidas por meio de transformação de produto derivado por meio de
processo artificial (hemissístese).
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Provedor de conhecimento tradicional: comunidade ou grupo

capacitado, de acordo com esta lei e por meio de contrato de acesso,
a participar do processo decisório a respeito do provimento do
conhecimento tradicional que detém.

Provedor do patrimônio genético: entidade capacitada, de acordo
com esta lei e por meio de contrato de acesso, a participar do
processo decisório a respeito do provimento do patrimônio genético,
material genético ou de seus produtos derivados

Recursos biológicos: compreende recursos genéticos, organismos
ou partes destes, populações, ou qualquer outro componente biótico
de ecossistemas, de real ou potencial utilidade ou valor para a
humanidade.

Recursos genéticos: material genético de valor real ou potencial.
Repartição de benefícios: compreende as medidas para promover e

antecipar o acesso prioritário aos resultados de pesquisa e
desenvolvimento, de comercialização ou de licenciamento derivados
do uso de patrimônio genético provido, o acesso e transferência de
tecnologia relacionada a patrimônio genético, incluindo biotecnologia,
e a participação em atividades de pesquisa e desenvolvimento
relacionadas a recursos biológicos.

Uso sustentável: utilização de componentes da diversidade biológica
de modo e em ritmo tais que não levem, em longo prazo, à diminuição
da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender
às necessidades e aspirações das gerações presentes e futuras."

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Errnano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 123312000

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
epígrafe altera a redação dos arts. 50 , 70, 81 e 23 da Lei n° 10.366, de
2811 2/90, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

Publicado em 1711012000, foi o projeto distribuído preliminarmente á
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
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proposição com as Emendas n° 1 a 4, que apresentou. Vem,
agora, o projeto a esta Comissão, a fim de receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em exame estabelece modificações oportunas e

convenientes na Lei n° 10.366, de 1990, instituidora do IPSM,
buscando adequá-la às novas disposições referentes ao sistema
previdenciário social introduzidas pela Emenda à Constituição n° 20 e
por legislação posterior.

Assim, no que tange ao art. 50 da Lei n° 10.366, de 1990, o projeto
remete à Lei n° 13.404, de 1999, a forma de desconto e de
recolhimento da contribuição previdenciária devida ao Instituto pelo
segurado facultativo; prevê a hipótese de o servidor compulsório
optar, quando tiver suspensos seus vencimentos ou proventos, por
permanecer recolhendo a contribuição ao IPSM ou a outro regime
previdenciário; exclui do IPSM o segurado que perder a condição de
militar e determina o não-recolhimento relativo ao período de exclusão
do militar reintegrado.

As modificações introduzidas pelo projeto no art. 7 0 da lei prevêem
que o segurado compulsório que perder essa condição e vier a
readquiri-la não sofrerá o desconto referente ao período em que tiver
deixado de contribuir e, em se tratando de segurado compulsório em
gozo de licença sem vencimentos ou no exercício de cargo público
fora da administração estadual, aplica-se o disposto no § 1 1 do art. 51,
isto é, exercerá o direito de optar pelo regime previdenciário de sua
preferência.

Quanto ao art. 81 da lei, com as modificações introduzidas pelo
projeto, esse dispositivo estabelece os valores do estipêndio de
contribuição do segurado compulsório nos casos do § 21 do art. 51 e
determina que o estipêndio de contribuição do Juiz Militar do Tribunal
de Justiça Militar do Estado corresponde ao de Coronel acrescido de
adicionais por tempo de serviço e gratificações por habilitação
profissional.

Por fim, o art. 23 da lei, nos termos do art. 20 do projeto, determina
que a pensão por morte do segurado terá o valor correspondente ao
total do estipêndio de benefício, em consonância com o comando do §
70 do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela
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Emenda á Constituição n° 20.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposição
quanto aos seus aspectos jurídicos, apresentou as Emendas de n°s 1
a 4. A primeira delas aperfeiçoou a redação do "caput" do art. 51 da lei
conforme proposto no projeto, ao determinar que o órgão estadual
responsável pelo pagamento de vencimentos de segurado
compulsório deverá descontar e recolher ao IPSM o valor da
contribuição devida, observada a Lei n° 13.404, de 1999. A Emenda n°
2 dá nova redação ao § 4 1 do art. 51 a que se refere o projeto, tendo
em vista que o instituto da reintegração já prevê, no seu conceito, que
ao Estado cabe reparar integralmente os prejuízos sofridos pelo militar
reintegrado. A terceira emenda apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça buscou aprimorar o conteúdo do art 7 0 da lei a
que se refere o projeto, tendo em vista que o segurado que perder a
condição de compulsório e vier a readquiri-la só não sofrerá o
desconto da contribuição devida se tiver contribuído para outro regime
sujeito á compensação financeira, ou se tiver contribuído como
segurado facultativo. Além disso, considerando que o parágrafo único
desse artigo, na forma proposta, remete à situação já regulada no § 10
do art. 50 da lei, a Emenda n° 3, ao dar nova redação ao art. 7 0 e não
incluir o seu parágrafo único, promove a supressão tácita desse
dispositivo. Por isso, em que pese ao seu mérito, a quarta emenda
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça mostra-se
inócua, uma vez que a alteração por ela proposta já está contida na
Emenda n° 3, dessa Comissão.

Diante dos argumentos apresentados, constatamos que o projeto
em análise, ao promover as devidas adequações da Lei n° 10.366, de
1990, que dispõe sobre o IPSM, às novas exigências constitucionais,
coaduna-se com os princípios norteadores dos atos da administração
pública, estabelecidos no "caput" do art. 37 da Constituição Federal,
entre os quais destacamos o da legalidade e o da eficiência.

Desse modo, as modificações propostas no projeto com o
aprimoramento trazido pela Comissão de Constituição e Justiça
mostram-se necessárias, oportunas e convenientes, observada a
ressalva que fazemos à Emenda n°4, dessa Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do
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Projeto de Lei n° 123312000 com as Emendas n°s 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição
da Emenda n°4, da mesma Comissão.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Eduardo Brandão, Presidente - Cabo Morais, relator - Hely Tarqüínio

- Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.26912000

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, da Deputada Elaine Matozinhos, tem como
objetivo impor normas relativas à comercialização de planos de títulos
de capitalização e similares no Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/11/2000, foi a proposição
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou.

Agora, para atender ao que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, IV, "a",
do Regimento Interno, vem a proposição a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Há muito se discute a atuação, no mercado, das empresas que

comercializam planos de capitalização sem respeitar os mínimos
critérios relativos à publicidade utilizada para alcançar seus objetivos
comerciais. Os órgãos de defesa do consumidor, por sua vez,
recebem a cada dia um número maior de reclamações depessoas
que foram vitimas de publicidade enganosa, o mesmo ocorrendo com
o Poder Judiciário, principalmente o Juizado Especial de Relações de
Consumo.

O que se vê, na verdade, é a utilização de fada publicidade
enganosa, que torna os consumidores presas fáceis da esperteza das
seguradoras que lançam no mercado planos de capitalização, dando a
entender que esses planos estão vinculados a determinados bens de
consumo. Ao final dos pagamentos das parcelas, o consumidor
percebe que tem direito apenas ao resgate de parte das importâncias
depositadas. Muitas vezes, não é informado sequer acerca da
incidência de tributos sobre a reserva constituída.

Diante da situação gerada por essas empresas seguradoras, torna-
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se imperiosa a edição de normas capazes de impor limites a esses
abusos- É essa, exatamente, a finalidade do projeto em questão, que,
como se pode constatar, está em sintonia com as normas legais de
proteção ao consumidor (arts. 6 0 , 30 e 31 do Código do Consumidor).

Assim sendo, com a modificação introduzida pela Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, a proposição em tela merece a
nossa plena acolhida.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1° turno, do

Projeto de Lei n°. 1.26912000 com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2001.
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes, relator - João

Paulo.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.27712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo instituir o certificado de utilidade pública, a
ser concedido às entidades assim reconhecidas por lei estadual.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno,
a proposição foi publicada e, a seguir, distribuída a este órgão
colegiado, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento trata de instituir o certificado de

utilidade pública, a ser conferido às entidades que foram reconhecidas
como tal por lei.

Ao justificar a proposição, esclarece a autora que a idéia de
apresentá-la partiu de reiteradas sugestões dos dirigentes das
entidades declaradas de utilidade pública, a fim de dar publicidade ao
título, ficando o documento exposto na sede da entidade.

Não nos podemos furtar à observação de que a lei é o instrumento
mais do que suficiente para que a entidade possa dispor de meios
para atender à finalidade proposta pelo referido certificado, ou seja, a
publicidade, pois a lei, para entrar em vigor, tem de ter sido publicada
no diário oficial do Estado. E tal requisito de validade - saliente-se -
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não só dispensa qualquer outro procedimento de divulgação, mas
também o torna inócuo, sem razão de ser.

Devemos, ainda, ressaltar que a expedição do aludido certificado
como ato administrativo e, no caso, vinculado, se fosse a matéria
aprovada por esta Casa, não criaria direito nem obrigações para os
administrados - características essas essenciais dos atos aqui
referidos - porque já teriam sido criados pela lei declaratória de
utilidade pública Assim, a expedição do certificado não criaria direito
nem no âmbito da administração pública. Seria, apenas, mera
burocracia, um papel sem valor ou sentido.

Resta-nos, ainda, mostrar que a declaração de utilidade pública por
lei é ato emanado do Poder Legislativio, ao passo que o certificado
proposto pelo projeto de lei em questão seria ato emanado do Poder
Executivo a conferir publicidade à lei. A bem da verdade, é um contra-
senso acreditar que um mero ato da administração, que não cria
diretos nem obrigações para os administrados, possa conferir
publicidade à matéria legislativa.

Conclusão
"Ex positis", concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.27712000.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Márcio

Kangussu - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.322/2000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 15912000, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.32212000,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis
que menciona à Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG.

E Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para apreciação, conforme determina o art. 188 do Regimento Interno.

E Nos termos do art. 102, III, 'a", do mesmo Diploma Procedimental,
passamos ao exame preliminar da matéria, quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
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A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar dois imóveis de sua propriedade à Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, os quais se destinam à
proteção e conservação do Balneário Aguas Santas, sob a
administração da entidade donatária, incorporadora das Aguas
Minerais de Minas Gerais S.A. - HIDROMINAS.

Salientamos que a medida proposta está sujeita aos ditames
contidos no art. 18 da Carta Estadual, da qual emana a obrigação de
se obter a autorização legislativa para concretizar qualquer tipo de
alienação de bens imóveis públicos.

A matéria está sujeita, ainda, às regras emanadas da Lei Federal n°
8.666, de 2116193, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios. No caso em questão, é de
especial interesse o art. 17 dessa lei, por estabelecer 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 estando ele afetado a finalidade administrativa
especial.

De pronto, verificamos que os imóveis que se pretendem doar não
estão destinados ao serviço público especial, a não ser ao da própria
incorporadora.

No que concerne ao interesse público que envolve a operação, ele é
evidenciado pelo fato de que, com a doação, a COMIG poderá
monitorar e conservar o balneário que está sob administração da
entidade donatária, atividade que envolve a conservação ambiental,
matéria de relevante interesse público.

Com relação à concorrência e à avaliação exigidas pelos textos
legais, cabe-nos observar que a avaliação será realizada por órgão
competente do Poder Executivo. Quanto à exigência do certame
licitatório, observamos que não se aplica à hipótese, por se tratar de
um dos casos previstos pela lei que não exige tal processo.

Assim sendo, atendendo o projeto em análise aos preceitos legais
que disciplinam a matéria, não encontramos óbice constitucional ou
legal à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
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Pelas	razões expostas,	concluímos pela juridicidade,

constitucional idade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.322/2000 na
forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meto, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.32712000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n°
1.32712000 altera dispositivos das Leis n° 6.763, de 26112175, e
13.430, de 28112199, e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1411212000, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cabe-nos examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em exame visa a alterar a Tabela A, que contém os

valores para o lançamento e a cobrança da taxa de expediente
relativa a atos de autoridades administrativas de que trata a Lei n°
6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

Nesse sentido, acrescenta subitem estabelecendo que a taxa
incidente sobre mudas de café da classe fiscalizada, por milheiro ou
fração, passa a ter a sua base de cálculo fixada em torno de R$ 2,00,
em vez de R$ 5,00 , como é hoje, e dá nova redação para o caso do
tributo decorrente do exercício do poder de policia sobre o
cadastramento de produto agrotóxico, que será devido também na
hipótese de recadastramento, no valor de, aproximadamente,
R$11.500,00, por produto, contra os atuais R$300,00.

Em relação à iniciativa parlamentar, não vislumbramos problema
diante das normas da Constituição Estadual constantes nos arts. 65,
66 e 152, § 1 1 e 21.

Já em relação à redução e à majoração dos valores a serem
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cobrados, observamos o seguinte:

1 0 - a competência do Estado membro para instituir taxas, em razão
do exercício do poder de policia ou pela utilização efetiva ou potencial,
de serviços públicos específicos e divisíveis, está prevista no art. 145,
II, da Constituição Federal;

21 - em face do princípio da anterioridade, a alteração da legislação
tributária que implique novos encargos para o contribuinte só poderá
ser exigida no exercício financeiro seguinte em que haja sido
publicada a lei que determinou o aumento do tributo (art. 150, III, CE);

31 - a renúncia de receita de natureza tributária, a partir da
promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, somente é cabível
nas condições mencionadas em seu art. 14, vale dizer

a) deve estar acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes;

b) deve atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias;
c) deve demonstrar que a renúncia foi considerada na estimativa da

receita orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; e

d) deve estar acompanhada de medidas de compensação, no
exercício a que se refere a letra 'a", por meio do aumento de receita,
proveniente da elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Realmente, o projeto abdica de uma receita, mas também promove
uma compensação, por meio do aumento da base de cálculo para
registro de produto agrotóxico. Essa medida, no entanto, à luz do
mencionado artigo, apenas supre parcialmente as exigências da Lei
de Responsabilidade Fiscal, que tem como pressuposto básico o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e
condições no que se refere a renúncia de receita. O projeto não está
acompanhado dos estudos relativos á estimativa do impacto
orçamentário-financeiro mencionado acima. Assim sendo, em
principio, a redução pretendida não encontraria o devido respaldo
legal.

Observa-se, contudo, que o conceito de renúncia estatuído no § 1°
do art. 14 da Lei Complementar Federal n° 101 não se aplica ao caso
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do projeto em exame. Vejamos o que diz o dispositivo:

"Art. 14- .....................................................................
§ 1° - A renúncia compreende anistia, remissão, subsidio, crédito

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
aliquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondem a tratamento diferenciado".

Portanto, de imediato, pode-se deduzir que as medidas de caráter
geral bem como as que não correspondam a tratamento diferenciado
estão fora do alcance da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com base
nessa premissa, o Estado poderia, em tese, isentar o contribuinte,
seja qual for a sua condição, do pagamento de determinado tributo.
Para essa hipótese, o equilíbrio das contas públicas não conta, o que
poderia demonstrar, desde logo, uma certa contradição na lei. Ora,
quando, porém, a medida tem impacto financeiro menor, naqueles
casos em que se benficia determinado segmento de contribuintes, a
lei estabelece condições para a sua concessão. Parece-nos que a
idéia subjacente não se prende tanto assim ao equilíbrio das contas
públicas, pois se se admite a medida mais impactante, qual seria
então a razão de não se admitir a menos impactante? Evidentemente
que o estabelecimento de condições para a renúncia de receita
tributária é para resguardar o interesse da Fazenda Pública, a fim de
permitir ao Estado planejar melhor suas atividades. Mas a norma se
mostra parcialmente inadequada.

Além desse problema, o dispositivo legal refere-se à concessão de
renúncia em caráter não geral e tratamento diferenciado. O que isso
significa? O princípio da isonomia, que norteia o direito como um todo,
orienta o legislador a dispensar tratamento igual para os iguais e
desigual para os desiguais. Ora, se determinado grupo de
contribuintes se encontra em situação semelhante e a eles se
concede determinado favor tributário, estamos ou não estamos
promovendo renúncia em caráter geral ou concedendo benefício
diferenciado? Do ponto de vista do princípio da isonomia, o tratamento
tributário tem caráter geral, pois não se fez discriminação entre os
semelhantes. Portanto, o § 1 0 do art. 14 comporta esse tipo de
interpretação. Certamente que o tratamento favorecido a determinado
grupo econômico ou região não se enquadra no principio da isonomia.
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Nessa hipótese, fica patente o caráter não geral da medida,
atuando a Lei de Responsabilidade Fiscal para coibir a guerra fiscal
entre municípios e entre Estados membros.

No caso concreto - da redução dos valores para as mudas de café -,
não vislumbramos, de plano, violação ao dispositivo da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Com efeito, o tratamento que se busca
dispensar - a redução da base de cálculo - atinge a todos os
agricultores desse setor, indistintamente, afastando, assim, a
exigência do cumprimento das condições previstas no citado
dispositivo para a sua concessão.

Admitindo-se, hipoteticamente, que as exigências do art. 14
alcancem a medida consignada na proposição, ainda assim haverá a
possibilidade de a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária promover o estudo do impacto orçamentário-financeiro
do projeto para sanar tal falha, uma vez que já está prevista medida
de compensação tributária.

Em todo caso, ressalte-se que o § 21 do art. 14 determina que o ato
de concessão ou ampliação de beneficio decorrente de compensação
só poderá entrar em vigor quando implementadas as medidas de
aumento da carga tributária.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei n° 1.32712000.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34112000

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n°1.341/2000
altera a redação do art. 30 da Lei n° 11.721, de 29/12194, que cria e
transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação.

Publicado no "Diário do Legislativo" no dia 2711212000, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública. Passamos, agora, ao exame de juridicidade,
constitucional idade e legalidade da matéria, nos termos do art. 1881
c/c o art. 102, II, "a", do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto em exame, de autoria do Governador do Estado, originado
da Mensagem n° 16412000, tem como escopo alterar o art. 31 da Lei
n° 11.721, de 1994, para possibilitar que o cargo de provimento efetivo
do quadro de Pessoal da Secretaria da Educação seja exercido
temporariamente, em caso de vacância, por servidor designado para a
função correspondente ao cargo vago até o seu provimento por
concurso público.

O dispositivo que se pretende alterar já foi objeto de modificações
similares por meio das Leis n 11.822, 12.237 e 12.532, sempre
facultando a possibilidade de que as funções de cargos vagos da
Secretaria da Educação fossem desempenhadas por servidores não
efetivos até determinada data Assim, a primeira estabelecia que tal
condição excepcional poderia ocorrer até que o cargo fosse provido
por servidor concursado ou até 31112195. A segunda prorrogou o
prazo até 3113197, e a terceira, até 311312001. Saliente-se que, no
caso das duas últimas, os projetos originais, ambos de autoria do
Governador do Estado, estabeleciam como único limite para o
desempenho das funções do cargo vago por servidor não efetivo o
provimento do cargo após concurso público. Em ambas as situações,
a Assembléia Legislativa fixou prazo limite dentro do qual o Executivo
possa realizar o concurso correspondente, sob o argumento de que a
ausência de um prazo para que aquele Poder tome as providências
necessárias representa uma afronta ao inciso II do art. 37 da
Constituição Federal, que estabelece a exigência de concurso público,
salvo no caso de cargo em comissão e para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termo do inciso IX do
mesmo artigo. A ausência de um prazo final para se regularizar a
situação descaracteriza a temporalidade da necessidade, pois passa a
ser uma situação permanente. Daí a necessidade de se fixar um prazo
para a realização do concurso.

Todavia, o projeto em análise representa a oportunidade de se
reparar uma injustiça na administração de pessoal na área de
educação, ao dar uma atenção especial às pessoas que se encontram
em duas situações distintas, o que faremos por meio do Substitutivo n°
1, que apresentamos. A primeira situação decorre do fato de que não
se realizou o concurso público para provimento de cargos da classe
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de Ajudante de Serviços Gerais, denominado serviçal, da Carreira
Geral da Secretaria de Estado da Educação, na forma do Edital n°
15194, embora tenham os candidatos efetuados as respectivas
inscrições e pago as taxas devidas. O edital exigia como escolaridade
o ensino fundamental (1 1 à 41 série), havendo fundado receio de que,
no próximo concurso, eleve-se a exigência de escolaridade, uma vez
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabeleceu a extensão
do ensino fundamental até a 81 série. Ora, aqueles candidatos estão
até hoje esperando a realização do concurso público, sendo uma
injustiça inadmissível furtar-lhes a oportunidade de concorrer ao cargo
para o qual se inscreveram nos termos do referido edital. A segunda
Situação refere-se aos serviçais que hoje realizam as funções do
cargo de forma satisfatória, mas que não possuem o ensino
fundamental completo. Dessa forma, apresentamos o substitutivo em
anexo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucional idade

e legalidade do projeto de Lei n° 1.34112000 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO M° 1
Altera a redação do art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de

1994, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências.

Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,
modificado pelas Leis nos 11.822, de 15 de maio de 1995, 12.237, de 5
de julho de 1996, 12.532, de 30 de junho de 1997, e 13.215, de 25 de
maio de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31 - As funções dos cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação poderão ser exercidas
temporariamente, em caso de vacância, por servidor designado para a
função pública correspondente ao cargo vago, até 30 de junho de
2002 ou o seu provimento por concurso público.

Parágrafo único - Poderão inscrever-se em concurso público para
provimento do cargo de Ajudante de Serviços Gerais do Quadro de
Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, independentemente
de nível de escolaridade exigido:

- os serviçais contratados pelo Estado de Minas Gerais que, na
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data de publicação desta lei, estiverem no efetivo exercício das
funções do cargo de Ajudante de Serviços Gerais pelo prazo mínimo
de três anos;

II - o candidato que apresentar sua inscrição no concurso para
provimento de cargos da classe de Ajudante de Serviços Gerais
instituído pelo Edital n° 15, publicado no 'Diário do Executivo' de 28 de
outubro de 1994.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Ermano Batista, relator - Diizon Meio

- Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.34812001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márbio Cunha, o Projeto de Lei n°
1.34812001 dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de
Acupuntura e Terapias Orientais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 221212001, 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 no
tocante aos aspectos constitucionais e legais, fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
A proposição objetiva autorizar o Poder Executivo a criar, no âmbito

da Secretaria da Saúde, o Conselho Estadual de Acupuntura e
Terapias Orientais como órgão colegiado de natureza consultiva, com
a finalidade de auxiliar o poder público por meio de estudos, opiniões
e sugestões a respeito das atividades dos acupunturistas e dos que se
dedicam à prática das terapias orientais no Estado de Minas Gerais.

Nos termos do projeto, o referido órgão será composto por sete
membros, indicados pelas entidades representativas da categoria dos
acupunturistas e dos que praticam terapias orientais, vedada a
percepção de qualquer espécie de remuneração.

Examinando-se a proposição à luz das disposições constitucionais
pertinentes, impõe-se ressaltar que a Constituição Estadual, tendo em
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vista a repartição de competências entre os Poderes do Estado,
atribuiu ao Governador a iniciativa privativa para dispor sobre a
estruturação de Secretaria de Estado, conforme estabelece o art. 66,
III, "e".

Logo, matérias de iniciativa parlamentar que disponham sobre
órgãos integrantes da estrutura do Poder Executivo vão de encontro
ao dispositivo constitucional citado.

Não obstante essa observação, o mesmo texto constitucional,
notadamente o § 20 do art. 70, dispõe que "a sanção expressa ou
tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo".

Com base nesse dispositivo e dada a relevância da iniciativa,
entendemos que a matéria deve tramitar nesta Casa, a fim de que
seja examinada a sua conveniência e demais aspectos a ela relativos.

Com efeito, o Conselho Federal de Medicina, após anteriores
pareceres, mais especialmente o Parecer n° 22192, de 14/8/92, que
entende ser a acupuntura ato médico, e considerando, entre outros
aspectos, a necessidade do avanço acadêmico da acupuntura,
inclusive com sua inserção nos cursos de graduação e pós-graduação
das escolas médicas, e a necessidade do diagnóstico clínico e
específico do prognóstico, de instituição terapêutica peculiar,
reconheceu, por meio da Resolução CFM n° 1.455195, a acupuntura
como especialidade médica.

Ademais, a medida ora proposta não traz reflexos financeiros para o
órgão estadual, tendo em vista que os membros do Conselho não
serão remunerados.

Por outro lado, faz-se necessária a apresentação das Emendas nos
1 a 3, apresentadas ao final, com o objetivo de suprimir o caráter
autorizativo do projeto, em virtude de sua impropriedade, uma vez que
as matérias a serem submetidas a autorização legislativa estão
previstas no texto constitucional, e, ainda, de corrigir algumas
impropriedades pertinentes à competência discricionária do Poder
Executivo, notadamente no que diz respeito ao regulamento das
atividades do referido Conselho, conforme prevê o art. 51 da
proposição.

Visamos também, por meio das alterações propostas, acrescentar,
entre as finalidades do Conselho, o estudo da viabilidade de se criar o
serviço de acupuntura e terapias afins nas unidades de saúde dos
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hospitais mantidos pelo poder público ou a ele vinculados.
Entendemos ser a medida proposta uma forma de acolher a

intenção do Projeto de Lei no 1.34712001, do qual também fomos
relator, mas que, por motivos de ordem jurídica e legal, especialmente
no tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, deixou de ser acolhido.

Conclusão
Pelas	razões	aduzidas,	opinamos	pela	juridicidade,

constitucionalidadee legalidade do Projeto de Lei n° 1.34812001 com
as Emendas n°s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica criado o Conselho Estadual de Acupuntura e Terapias

Orientais, integrado no gabinete do Secretário de Estado da Saúde.".
EMENDA N° 2

Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte inciso IV:
"Art. 20 - ...................................................
IV - estudar e sugerir medidas visando à criação do serviço de

acupuntura e terapias afins nas unidades de saúde e nos hospitais
mantidos pelo poder público ou a ele vinculados bem como à
celebração de convênios com instalações legalmente autorizadas a
formar profissionais em acupuntura e terapias afins, visando a suprir a
demanda do serviço ora criado.".

EMENDA N°3
Suprima-se o art. 51 da proposição.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.360/2001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
análise institui a obrigatoriedade de os estabelecimentos bancários
instalarem assentos nas filas especiais para aposentados,
pensionistas, gestantes e deficientes físicos.

Publicado em 231212001, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 202, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo obriga os estabelecimentos bancários a

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

Note-se que o objetivo da proposta é assegurar a idosos, gestantes
é deficientes fisicos um tratamento diferenciado em razão de suas
condições físicas. Neste sentido, registre-se que a Constituição
Federal, ao tratar da ordem social, garante a estas pessoas
tratamento especial, conferindo ao Estado, em seu art. 230, o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes
o direito à vida. Ademais, prevê a criação de programas de prevenção
e atendimento especializado para os portadores de deficiência física e
visa, ainda, a facilitar-lhes o acesso aos bens e serviços coletivos.

No que toca à competência para tratar da matéria, não só a proteção
e a integração social das pessoas portadoras de deficiência, como
também a defesa do consumidor, inserem-se no rol de competências
comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
por força do disposto no art. 24, VIII e XIV, da Constituição Federal.

Quanto à obrigatoriedade imposta aos estabelecimentos bancários,
embora em épocas remotas já se tenha firmado o entendimento de
que o disciplinamento da atividade bancária era privativo da União,
que formula a sua política por meio do Banco Central do Brasil, hoje, o
próprio Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, reconhece a
prerrogativa, até mesmo, do município para dispor sobre matérias que
digam respeito á segurança e aos direitos do consumidor de serviços
bancários.

Assim, sem querer entrar no mérito da proposição, pais não é
competência desta Comissão, consideramos que a matéria deve ser
apreciada por esta Casa, em obediência ao art. 61, XVIII, da
Constituição do Estado.
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Ressalte-se que projeto semelhante já foi apreciado por esta

Casa, tendo resultado na Lei n° 10.837, de 1992. Tal lei estabelece
atendimento prioritário, nos estabelecimentos bancários, a todas as
pessoas mencionadas neste projeto e estende esta prerrogativa aos
doentes graves, o que consideramos oportuno. Assim, visando à
adequação do projeto à técnica legislativa e à consolidação das leis
estaduais, apresentamos o Substitutivo n° 1.

O substitutivo altera, ainda, a previsão de multa constante no art. 20
do projeto, que foi feita com base em Unidades Fiscais de Referência
- UFIRs. Este índice foi extinto pelo Governo Federal, motivo pelo qual
fixamos em moeda corrente o valor da multa, a ser corrigido por índice
oficial.

Conclusão
Diante do exposto concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.36012001
na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUIVO N° 1
Altera dispositivos da Lei n° 10.837, de 27 de julho de 1992, que

dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado.

Art. 1 0 - O "caput" do art. 1 0 da Lei n° 10837, de 27 de julho de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo
acrescido dos § 1 0 e 20, apresentados a seguir, e passando o
parágrafo único a vigorar como § 31:

"Art. 1 0 - Os estabelecimentos bancários ficam obrigados a garantir
atendimento prioritário às seguintes pessoas e a oferecer assentos
nas filas a elas destinadas:

§ 1 1 - Serão oferecidos assentos em número suficiente para atender
a todos os usuários arrolados no "caput" deste artigo que estiverem
aguardando atendimento, respeitada a quantidade mínima de dez
assentos disponíveis.

§ 20 - O estabelecimento bancário que descumprir o disposto nesta
lei ficará sujeito a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais), a ser
corrigido por índice oficial."

Art. 20 - Os estabelecimentos bancários terão o prazo de noventa
dias contados da data de publicação desta lei para se adequarem a
suas disposições.
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Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente e relator - Dilzon Meio - Ermano

Batista - Márcio Kangussu.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.36512001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em
epígrafe obriga os hospitais da rede pública de saúde e os
conveniados com o Sistema Único de Saúde - SUS - a realizar a
esterilização voluntária sob a forma de vasectomia ou ligadura de
trompas.

Publicada no Diário do Legislativo" em 231212001, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Nos termos do art. 102, III,
c/c o art. 188, do Regimento interno, vem a proposição a esta
Comissão para receber parecer quanto a sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os hospitais da rede pública e os

conveniados com o Sistema único de Saúde - SUS - a realizar a
esterilização voluntária sob a forma de vasectomia ou ligadura de
trompas desde que o interessado preencha os requisitos previstos no
seu art. 11.

Por força do art. 226, § 71, da Constituição da República, o
planejamento familiar é fundado nos princípios da dignidade da
pessoa humana e da paternidade responsável, sendo resultado de
livre decisão do casal. Na forma constitucional, ao Estado, compete
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício do direito
ao planejamento familiar.

Em virtude de uma intensa mobilização de entidades de movimento
de mulheres e da área de saúde e tendo em vista o relatório emitido
em 1993 pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso
Nacional instaurada para examinar a incidência de esterilização em



651
massa de mulheres no Brasil, a União editou, em 1211196, a Lei
Federal n° 9.263, que regulamenta o § 7 0 do art. 226 da Constituição
da República.

A mencionada lei federal dispõe que o planejamento familiar é direito
de todo cidadão, sendo orientado por ações preventivas e educativas,
visando à garantia de acesso igualitário a informações, meios,
métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Por
força do seu art. 5, é dever do Estado, por meio do SUS, promover
condições e recursos informativos, educacionais, técnicos e científicos
que assegurem o livre exercício do planejamento familiar.

Na forma do art. 10 da mencionada lei federal, somente é permitida
a esterilização voluntária em homens e mulheres com capacidade civil
plena e maiores de 25 anos de idade, ou, pelo menos, com 2 filhos
vivos, desde que observado o prazo de 60 dias entre a manifestação
da vontade e o ato cirúrgico. Ela é permitida, também, quando ocorrer
risco de vida ou para a saúde da mulher ou do futuro concepto,
testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

A lei mencionada dispõe que é condição para que se realize a
esterilização o registro de expressa manifestação de vontade em
documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos
da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e
opções de contracepção reversíveis existentes. Na vigência da
sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento
expresso de ambos os cônjuges. E vedada, também, a esterilização
cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto
nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas
anteriores. É mister observar, ainda, que a esterilização cirúrgica,
como método contraceptivo, somente pode ser executada por meio da
laqueadura tubária, da vasectomia ou de outro método cientificamente
aceito, sendo vedada a histerectomia e a oforectomia.

No âmbito estadual, a Lei n° 11.335, de 20112193, no seu art. 10,
dispõe que o Estado é obrigado a promover a assistência integral á
saúde reprodutiva da mulher e do homem, mediante a adoção de
ações médicas e educativas que compreendem, principalmente, o
apoio ao planejamento familiar. A norma estadual obriga, ainda, o
poder público a manter as condições que assegurem o cumprimento
do disposto no art. 11.
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Verifica-se, pois, que as cirurgias para a esterilização já são

cobertas pelo SUS. Por isso, o projeto de lei em análise não inova o
ordenamento jurídico. Considerando-se que a lei deve conter norma
jurídica abstrata e genérica que inove o mundo jurídico, o projeto de
lei em tela não deve prosperar.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 136512001.
Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Dilzon Meio, relator - Márcio

Kangussu - Ermano Batista.
•PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.41412001

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 18212001, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.41412001,
que tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Santos Dumont o imóvel que menciona.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído ás Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para ser apreciado, conforme determina o art. 188 do Regimento
Interno.

Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, passamos ao
exame preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em exame tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Santos Dumont,
imóvel esse incorporado ao patrimônio do Estado no ano de 1979 por
meio de doação efetivada pelo município já referido, destinado à
instalação de um centro social urbano, obra que acabou não se
concretizando.

Ocioso o imóvel, ocorreu a sua invasão por famílias carentes. Diante
de tal realidade, deseja o Município de Santos Dumont reavê-lo,
regularizar a situação das pessoas lá fixadas e realizar outros
assentamentos na área remanescente.

A autorização legislativa para que o Estado possa dar execução ao
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que está proposto no projeto de lei em tela decorre da necessidade
de se conferir validade aos atos administrativos tendentes a fazer a
transferência de domínio de bens imóveis públicos, entendendo-se
que a lei não tem o poder de operar a pretendida reversão, pois, se o
fizesse, estaria intervindo em um contrato de natureza privada para
rescindi-lo, o que é vedado por preceitos de natureza constitucional
enunciados no art. 50, XXXVI, da Constituição da República, que
determina que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito nem a coisa julgada. Com a edição de Lei autorizativa,
pretende-se tão-só, além de dar destinação ao imóvel compatível com
o interesse coletivo, que é o fim último de toda administração pública,
evitar a via judicial e possibilitar a transferência amigável do bem entre
as partes.

Não havendo óbices legal nem constitucional que impeçam a
pretendida autorização, somos favoráveis á tramitação da matéria na
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.41412001,
na forma proposta.

Sala das Comissões, 20 de março de 2001.
Agostinho Silveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Dilzon

Meio - Ermano Batista-
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°2 E 3 AO PROJETO DE LEI N°

1.189/2000
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em exame

dispõe sobre as empresas de asseio e conservação e dá outras
providências.

Publicado em 121912000, foi o projeto distribuído preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Em seguida, foi a
proposição encaminhada para exame desta Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, que opinou pela sua aprovação, e da Comissão
de Administração Pública, que opinou pela sua aprovação com a
Emenda n° 1, que apresentou.
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Recebeu o projeto, em Plenário, as Emendas n° 2 e 3, ambas de

autoria do Deputado Paulo Piau, sobre as quais esta Comissão emite
o presente parecer.

Fundamentação
Entendemos que a Emenda n° 2, ao retirar do art. 50 do projeto a

exigência de um capital social mínimo de 100 mil UFIRs para o
registro das empresas de asseio e conservação, restaura a situação
confusa em que se encontra atualmente o setor. Com  efeito, muitas
das irregularidades verificadas no funcionamento das empresas do
ramo advêm da existência de agentes econômicos muito pequenos,
sem registro oficial, que atuam de forma praticamente livre no
Mercado.

A Emenda n° 3 retira o impedimento da exploração dos serviços de
asseio e conservação por empresas constituídas sob a forma de
sociedades civis e fundações. Entretanto, não vemos necessidade de
alteração do texto original, tendo em vista que as fundações e
sociedade civis são empresas sem fins lucrativos e de
regulamentação especifica, o que as desqualifica para as funções de
prestadoras de serviços e outras mais a que não estão afeitas.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela rejeição das Emendas n° 2 e 3,

apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n°1.189/2000.
Sala das Comissões, 14 de março de 2001.
Maria Olivia, Presidente - Fábio Avelar, relator - Gil Pereira - Pastor

George.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.92612001

Mesa da Assembléia
Relatório

O Deputado Wanderley Ávila, por meio da proposição em análise,
requer ao Presidente da Assembléia Legislativa seja encaminhado
ofício ao Presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA -, solicitando a relação dos bens
históricos, culturais e arquitetônicos tombados -em Minas Gerais, nas
cidades banhadas pelo rio São Francisco.

Publicado em 81312001, o requerimento vem a este órgão colegiado,
para receber parecer, nos termos do art. 79,Vlll. "c", do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A proposição em epígrafe visa obter do IEPHA a listagem de bens
históricos, culturais e arquitetônicos que integram as cidades situadas
às margens do rio São Francisco.

A proteção do patrimônio histórico e artístico mineiro é assunto que,
de longa data, vem preocupando os homens de cultura do nosso Pais.
Assim , a própria criação do IEPHA representou um passo decisivo
para que bens de valor inestimável recebam proteção do poder
público e não se percam com o tempo, passando a integrar a memória
do povo mineiro.

Por meio de obras de restauração, somadas a um trabalho de
áonscientização do povo sobre a importância de se manter vivo o
passado, essa instituição tem proporcionado grandes benefícios ao
povo mineiro, principalmente no tocante à sua identidade histórica e
cultural.

Motiva o pedido a preocupação do Deputado em saber das
realizações do IEPHA em regiões que banhadas pelo rio São
Francisco, portanto afastadas dos tradicionais centros de cultura, mas
que dispõem de obras arquitetônicas e artísticas de grande
importância. Percebe-se, nas entrelinhas do requerimento, o intuito de
que elas sejam descritas e reveladas à opinião pública. De posse das
informações e com melhor conhecimento do assunto, na certa,
solicitará as providências que mais objetiva e, acertadamente, irá
preservar o valioso acervo.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.9261200 1  na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de março de 2001.
António Júlio, Presidente - Olinto Godinho, relator - Alberto Pinto

Coelho - Ivo José - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio.

1 COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÃO

- O Sr. Presidente despachou, em 201312001, a seguinte
comunicação:

Da Deputada Elaine Matozinhos, notificando o falecimento do Sr.
Mateus Alves Bragança, ocorrido em 121212001, nesta Capital. (-
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