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Comissão de

________ Administração Pública

	

19.6.2002	87	Ordinária da	26.6.2002	838
Comissão de Política

Agropecuária e



______	Agroindustrial
20.62002	1 ga	Extraordinária da	2.7.2002	7

Comissão de Defesa
do Consumidor

20.6.2002	39a	Extraordinária da	2.7.2002	8
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência _eTecnologia ___________

20.6.2002	6a	Extraordinária de	2.7.2002	10
Comissão

20.6.2002	ga	Extraordinária da	2.7.2002	11
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária
24.6.2002	lar	Especial	6.7.2002	689
25.6.2002	97aOrdinária da	2.7.2002	12

Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social

25.6.2002	54a	Extraordinária da	2.7.2002	12
Comissão de Redação

25.6.2002	24a	Extraordinária da	2.7.2002	13
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
__	Públicas

25.6.2002	25?	Extraordinária	4.7.2002	188
25.6.2002	105a	Ordinária da	11.7.2002	754

Comissão de
___ Constituição _e_Justiça

25.6.2002	20a	Extraordinária da	26.6.2002	839
Comissão de Defesa

do Consumidor
25.6.2002	9?	Extraordinária da	26.6.2002	840
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Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

	

26.6.2002	596	Ordinária da	2.7.2002	14
___ Comissão de Redação

	

26.6.2002	30a	Extraordinária da	2.7.2002	15
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação

-53-
	 __Social

	

26.6.2002	 Extraordinária da	2.7.2002	16
Com issão de

Administração Pública

	

26.6.2002	40a	Extraordinária da	11.7.2002	756
Comissão de

Educação, Cultura,
Ciência _eTecnologia

	

26.6.2002	26	Conjunta das	11.7.2002	757
Comissões de
Membros das
Comissões

Permanentes - § 1° do
art. 204 do Regimento

Interno - e de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária

	

26.6.2002	52a	Ordinária da	26.6.2002	842
Comissão de Direitos

Humanos

	

27.6.2002	31 a	Extraordinária da	2.7.2002	17
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social

	

27.6.2002	 Extraordinária	4.7.2002	208
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27.6.2002	1883	Especial	9.7.2002	735

	

27.6.2002	54a	Extraordinária da	11.7.2002	758
Comissão de

Administração Pública

	

27.6.2002	ia	Especial da Comissão 26.6.2002	845
Especial para Emitir

Parecer sobre a
Indicação de Membros
do Conselho Estadual

de Educação

	

2.7.2002	375a	Ordinária	4.7.2002	126

	

2.7.2002	92a	Extraordinária da	11.7.2002	759
Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

	

2.7.2002	1 a	Extraordinária da	11.7.2002	759
Comissão Especial da

Prostituição Infantil

	

2.7.2002	56a	Extraordinária da	11.7.2002	760
Comissão de Redação

	

2.7.2002	93a	Extraordinária da	11.7.2002	761
Comissão de
Fiscalização
Financeira e
Orçamentária

	

2.7.2002	1924	Especial	13.7.2002	769

	

3.7.2002	376a	Ordinária	5.7.2002	268

	

3.7.2002	iaExtraordinária da	10.7.2002	752
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ri0

	

15.157	 _ _______

	

3.7.2002	 Especial da Comissão	11.7.2002	762
Especial _para _Emitir 



Parecer sobre o Veto
Parcial à Proposição

de_ Lei _n°_15.200

	

3.7.2002	1 a	Extraordinária da	11.7.2002	763
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei n°

15.2002	 ________

	

4.7.2002	37P	 6.Ordinária	7.2002	344

	

4.7.2002	57	Extraordinária da	11.7.2002	764
________ 	Comissão de Redação

	

4.7.2002	252 a	Extraordinária	18.7.2002	777

	

5.7.2002	ssa	Ordinária da	19.7.2002	810
Comissão de Política

Agropecuária e
__	Agroindustrial

	

5.7.2002	253	
____________

Extraordinária	24.7.2002	828

	

20.12.2002	2&	Conjunta das	23.7.2002	817
Comissões de
Membros das
Comissões

Permanentes - § 1° do
Art. 204 e de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2002

ATAS

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

CONSTITUIÇÃO N° 85/2002
As dez horas do dia dois de abril de dois mil e dois, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Elaine Matozinhos, Luiz Tadeu
Leite e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Sebastião Navarro Vieira , declara aberta a reunião e informa que não
há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão, e que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação e convida a Deputada Elaine Matozinhos para atuar como
escrutinadora. Realizada a votação, são eleitos, respectivamente,
para Presidente e Vice-Presidente, os Deputados Luiz Tadeu Leite e
Marco Régis. Em seguida, o Presidente 'ad hoc" empossa o
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, que assume a direção dos
trabalhos e designa a Deputada Elaine Matozinhos como relatora da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, esclarece que a próxima reunião será
convocada por edital, determina a tavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - João Leite.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
DA LISTA DE ASSINANTES

Às quinze horas do dia vinte e dois de maio de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu,
Agostinho Silveira, Cabo Morais e Aílton Vilela (substituindo este ao
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, 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. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos
dos convidados sobre o assunto objeto da Comissão. A seguir,
registra a presença do Sr. Fernando Antônio França Pádua e da Sra.
Rosa Maria Silvestre, Gerente Regional e Gerente de Defesa da
Competição da ANATEL, respectivamente. O Presidente tece suas
considerações iniciais sobre possíveis irregularidades na publicação
da Lista de Assinantes da TELEMAR. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos dos :Deputados Irani Barbosa em que
solicita ao CADE a imediata instauração de procedimentos
administrativos para suspender a cobrança do serviço 102 da
concessionária TELEMAR; e Agostinho Silveira solicitando que sejam
tomadas as providências visando à transformação da Comissão
Especial em comissão parlamentar de inquérito. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo

Hermeto - AFIton Vilela.
ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
As dez horas do dia dezoito de junho de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Ailton Vilela, Durval Angelo, Sávio Souza Cruz e
Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Eduardo Hermeto, por
indicação da Liderança do PFL), 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 Aílton Vilela, 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

rs



reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr.
Joaquim Garcia Morato Filho, Presidente da Câmara Municipal de
Patrocínio, encaminhando moção de apoio às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para emitirem parecer favorável ao projeto
de lei que trata da carreira e dos cargos dos servidores do Instituto
Mineiro de Agropecuária. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 2.192, 2.196, 2.204 e 2.210/2002
(Deputado Agostinho Silveira); 2.191, 2.194, 2.198, 2.206 e
2.211/2002 (Deputado Eduardo Hermeto); 2.195, 2.202, 2.203 e
2.208/2002 (Deputado Sávio Souza Cruz); 2.193, 2.197, 2.205 e
2.209/2002 (Deputado Aílton Vilela); 2.200/2002 (Deputado Durval
Angelo); 2.189 e 2.21512002 (Deputado Geraldo Rezende); 2.188,
2.190, 2.199, 2.201, 2.207 e 2.21212002 (Deputado Ermano Batista).
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Agostinho Silveira, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei Complementar n°
4112001 com as Emendas nos 1 a 20, o Presidente defere o pedido de
vista do Deputado Sávio Souza Cruz. O parecer sobre o Projeto de Lei
n° 1.968/2002, no 1° turno, (relator: Deputado Ermano Batista, em
virtude de redistribuição) deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator. O Projeto de Lei n°
2.16012002 é retirado de pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Aílton Vilela, aprovado pela Comissão. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela Constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade, no 1° turno, dos Projetos de Lei nos
2.171/2002 com as Emendas n os 1 e 2 (relator: Deputado Ermano
Batista); 2.186/2002 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Durval
Angelo). Passa-se à 2 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade
e pela legalidade dos Projetos de Lei n os 133/99 (relator: Deputado
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4
Ailton Vilela); 1.657 e 1.966/2001, ambos com a Emenda n° 1, e
2.13012002 (relator: Deputado Ermano Batista). Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Geraldo Rezende, o qual conclui pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei n° 2.215/2002, no 1° turno, o Presidente defere o pedido de vista
do Deputado Ermano Batista. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Vilela - Eduardo Hermeto -

Sávio Souza Cruz - Ermano Batista.
ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As quinze horas do dia dezoito de junho de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Régis,
Aílton Vilela e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marco Régis
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n° 3.383, 3.388, 3.392,
3.400, 3.401 e 3.402/2002. 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, 25 de junho de 2002.
Ailton Vilela, Presidente - João Leite - Sebastião Navarro Vieira.

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE RIBEIRÃO DAS
NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A POSSÍVEL

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS
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5
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE

FACILITAÇÃO DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E
SOLTURA EXTRALEGAL

Às quinze horas e cinco minutos do dia dezoito de junho de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano
Batista, Dilzon Meio, Alberto Bejani e Irani Barbosa (substituindo este
ao Deputado Luiz Menezes, por indicação da Liderança do BPDP),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Amilcar Martins. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Alberto Bejani, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o depoimento de Francisco
de Paula Filho, detento do CERESP de Ipatinga. Passa-se à 3 Fase
do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência destina esta parte da
reunião a ouvir o depoimento do intimado supracitado, o qual é
convidado a tomar assento a mesa. Logo após, o intimado presta seu
depoimento e responde a perguntas feitas pelos Deputados
presentes, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Alberto Bejani - Irani Barbosa - Luiz

Tadeu Leite.
ATA DA gga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dilzon
Meio, Dinis Pinheiro e Irani Barbosa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ambrósio Pinto,
Arlen Santiago e Cristiano Canêdo. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a obter esclarecimentos sobre a atual situação
em que se encontram as obras de recuperação da BR-135, que estão
sendo executadas com recursos financeiros provenientes de
financiamento do Banco Mundial e sobre denúncias de irregularidades
na emissão de multas, conforme publicação feita pelo jornal 'Estado
de Minas' na edição do dia 25 de maio último e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Antônio
Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG, indicando o Diretor de
Operação de Via, Fernando Antônio Costa Janotti, e o engenheiro
Anderson de Souza Lima Novaes, para representá-lo na reunião;
ofício do Sr. Jamil Habib Curi, Diretor da Construtora Pavisan,
agradecendo convite e justificando sua ausência na reunião. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
2.062/2002 (Deputado Diniz Pinheiro); Projeto de Lei n° 2.09912002
(Deputado Gil Pereira); Projeto de Lei Complementar n° 49/2001
(Deputado Irani Barbosa). Na oportunidade, o Presidente verifica a
inexistência de quórum para apreciação da matéria constante na
pauta e destina essa parte da reunião a ouvir os convidados que
discorrerão sobre o assunto supracitado. Registra-se a presença dos
Srs. Reinaldo Alves da Costa Neto, Diretor da Agência Nacional de
Transporte Terrestre -ANTE -; Alexandre Pires Ramos, Presidente da
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros; Anderson de
Souza Lima Novaes, engenheiro do DER-MG, representando o Sr.
Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral do DER-MG; Alvaro Campos
de Carvalho, Chefe de Serviço de Minas Gerais do DNER, em
extinção, representando o Sr. José Elcio Santos Monteze,
Coordenador da 6 Unidade de. Infra-Estrutura Terrestre do DNIT,
Antônio Henrique Sarpori, Presidente do Sindicato das Empresas de
Carga do Norte de Minas; ex-Deputado Roberto Amaral,
representante da classe rural do Norte de Minas, e os Vereadores do
Município de Curvelo Edson Eugênio Silva e Maurício Magalhães, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra aos Deputados Arlen Santiago e Diniz Pinheiro, autores dos
requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações
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iniciais. Logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dilzon Meio, Presidente.

ATA DA 29 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quatorze horas e cinquenta minutos do dia dezenove de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Edson Rezende e Luiz Menezes, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Prosseguindo, passa a presidência ao Deputado Edson
Rezende e apresenta requerimento solicitando a realização de
audiência pública para debater a situação dos locadores de veículos
para transporte coletivo interestadual. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente reassume a direção dos
trabalhos e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes - Eduardo Brandão.

ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria José
Haueisen e Doutor Viana, membros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presença do Deputado José Braga. A
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião,
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. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, os problemas causados pelo Colégio Opção, que ministrou
cursos, sem o devido reconhecimento legal por parte das autoridades
estaduais de ensino, a alunos da Região Norte de Minas, e comunica
o recebimento de ofício da Sra. Maria Aparecida Carvalhais de
Oliveira, Diretora da Superintendência de Organização Educacional,
justificando a sua ausência nesta audiência pública. A Presidente
acusa o recebimento, no ? turno, dos Projetos de Lei n°s 2.158 e
2.186/2002, para os quais designou como relator o Deputado Doutor
Viana. Registra-se a presença dos Srs. Severino Gonçalves da Silva,
Prefeito Municipal de São Francisco; Vereador Luiz Rocha Neto,
Presidente da Câmara Municipal de São Francisco; Geraldo Magela,
Secretário de Educação do Município de São Francisco; José Vinicius
Botelho, Secretário de Educação do Município de Icaraí de Minas;
Ricardo Lopes Mendes, Inspetor da ir Superintendência Regional de
Ensino de Januária; Maria da Conceição Mendonça Silva, Presidente
da Mantenedora do Colégio Opção; e José Ursulino Mendes de
Matos, aluno do Colégio Opção, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidente, Deputada Maria José Haueisen, autora
do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos Deputados presentes e aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, confórme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião!, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Doutor Viana, Presidente - João Paulo - Agostinho Patrús.

ATA DA 39a RE-UNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e quarenta e um minutos do dia vinte de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Amilcar Martins, Cristiano Canêdo e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Edson
Rezende. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Amílcar Martins, 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 no
edital de convocação. O Deputado José Henrique, mediante
solicitação do Presidente, lê ofício do Presidente da Câmara Municipal
de Passos encaminhando ofício dirigido ao Governador do Estado em
apoio à pauta de reivindicação dos professores públicos estaduais. O
Presidente informa que, no dia 19 do corrente, os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Antônio Carlos Andrada foram designados para
relatarem no 20 turno, respectivamente, os Projetos de Lei n.°s 1.950 e
2.013/2002; e na oportunidade, designa os Deputados José Henrique
e João Pinto Ribeiro para relatarem, respectivamente, os Projetos de
Lei n.°s 1.160/2000 e 2.130/2002. Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação da Emenda n° 3 ao
Projeto de Lei n° 1.160/2002 na forma da Subemenda n° 1 (relator:
Deputado José Henrique)- 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, em turno único, os Projetos de Lei n os 2.082 (relator:
Deputado Paulo Piau); 2.140 (relator: Deputado José Henrique) e
2.144/2002 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3
Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados dois
requerimentos, sendo um do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que
solicita reunião para debater o tema "Educação é Mercadoria?; e um
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita ao Ministro da
Educação a transformação da Escola Agrotécnica Federal de
Inconfidentes em centro federal de educação tecnológica. 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, 26 de junho de 2002.
Paulo Piau, Presidente.
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARA

rs
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EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N°87/2002
As quinze horas do dia vinte de junho de dois mil e dois,

comparecem na Câmara Municipal de Uberlândia os Deputados
Elaine Matozinhos, Rogério Correia, Sargento Rodrigues e Geraldo
Rezende (substituindo este ao Deputado Márcio Cunha, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elaine
Matozinhos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, a pedido do Deputado Sargento
Rodrigues, a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002, que
altera o art. 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que
dispõe sobre a unificação da coordenação das atividades de
segurança pública e dá outras providências, e outros projetos em
tramitação nesta Casa relacionados com o tema. A Presidência
destina essa parte da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 87/2002. Registra-se a
presença do Sr. Geraldo Jabbur, Presidente da Câmara Municipal de
Uberlândia; do Cel. PM José Sebastião Alves de Aguilar, Comandante
da ga Região da Polícia Militar de Uberlândia; do Ten.-Cel. Hermes
Antônio Pereira, Comandante do 5 0 Batalhão de Bombeiros Militar; da
Sra. Maria Luiza Santana Assunção, Diretora do Foro da Comarca de
Uberlândia; do Srs. Gilmar de Freitas Souza, Delegado de Polícia;
João Augusto de Freitas, Secretário Municipal de Planejamento
Participativo, e Alexandre Berquó Dias, Prefeito Municipal de
Tupaciguara e Presidente da Associação Microrregional do Vale do
Paranaíba - AMVAP-, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Sargento
Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
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reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de junho de 2002.
Márcio Cunha, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 90a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezesseis horas do dia vinte de junho de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Gil Pereira e Rêmolo Aloise, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Irani Barbosa.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n os 1.979/2002, no 20 turno,
1.76212001 e 2.10412002, no 1° turno (Deputado Luiz Fernando Faria);
2.003, 2.179 e 2.050/2002, no 1° turno (Deputado Dilzon Meio);
2.089/2002, no 1° turno, e 518/99, no 2° turno (Deputado Rêmolo
Aloise); 1.60812001, no 1 0 turno (Deputado Ivair Nogueira); e
2.148/2002, no 1° turno, e 1.936/2002, no 2 0 turno (Deputado Mauro
Lobo). Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer sobre o
Projeto de Lei n°2.148/2002, é apresentada a Proposta de Emenda n°
1, do Deputado Rêmolo Aloise. Na fase de votação, é aprovado o
parecer, para o 1° turno, do relator, Deputado Mauro Lobo, que conclui
pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda n° 2, sendo rejeitada a Proposta
de Emenda n° 1. 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, 25 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Arlen Santiago - Ivair
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Nogueira - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de junho de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Luiz Menezes e Eduardo Brandão (substituindo este ao
Deputado Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PL),
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. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nos 1.38412001 com a Emenda n° 1; 2.073/2002, 2.155/2002 com a
Emenda n° 1 (relator Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.909/2001,
2.150, 2.151/2002, 2.152/2002 com a Emenda n°1; 2.162/2002 com a
Emenda n°1 (relator: Deputado Luiz Menezes); 2.154, 2.156, 2.157,
2.164, 2.166/2002, 2.168/2002 com a Emenda n° 1, 2.173, 2.174,
2.178/2002. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 26/6/2002, às 15
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre emenda
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n° 926/2000, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Djalma Diniz - Durval Angelo -

Rêmolo Aloise.
ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dimas Rodrigues, Aílton Vilela e João Leite (substituindo este à
Deputada Elaine Matozinhos, por indicação da Liderança do PSB),

rs
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de
Resolução nos 2.024, 2.083/2002 e os Projetos de Lei n os 513/99,
1.078, 1.090, 1.155, 1.255, 1.262/2000, 1.453, 1.679, 1.707, 1.743,
1.871, 1.926/2001, 1.934/2002, 1.071/2000, 1.339, 1.529, 1.659,
1.757, 1.867, 1.891/2001, 2.034, 2.035/2002 e ao Deputado João
Leite, os Projetos de Lei n

os 2.037, 2.038, 2.039, 2.065, 2.081, 2.085,
2.092, 2.094, 2.100, 2.114, 2.118, 2.123, 2.128, 2.138/2002.
Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nos 2.024, 2.083/2002 e dos Projetos de Lei n

o
s 513/1 999,

1.078, 1.090, 1.155, 1.255, 1.262/2000, 1.453, 1.679, 1.707, 1.743,
1.871, 1.92612001, 1.934/2002 (relator: Deputado Aílton Vilela).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetido a discussão e a votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.071/2000,
1.339, 1.529, 1.659, 1.757, 1.867, 1.891/2001, 2.034, 2.035/2002
(relator: Deputado Aílton Vilela) e 2.037, 2.038, 2.039, 2.065, 2.081,
2.085, 2.092, 2.094, 2.100, 2.114, 2.118, 2.123, 2.128, 2.138/2002
(relator: Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002:
AjIton Vilela, Presidente - João Leite - Chico Rafael.

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As dezesseis horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dois,
comparece no auditório da CREDINOVA, na cidade de Nova Serrana,

rs



14
o Deputado Dilzon Meio, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Marcelo Gonçalves. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio , declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar da recuperação
da BR-494 no trecho compreendido entre Divinópolis e a BR-262 -
Pitangui e a MG-252 que liga a BR-494 aos Municípios de Perdigão e
Araújos e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
comunicado do Sr. Joel Camilo, Vice-Prefeito de Nova Serrana,
justificando sua ausência na reunião. A Presidência destina esta parte
da reunião a ouvir os convidados, que discorrerão sobre o assunto
supracitado. Registra-se a presença dos Srs. Joel Pinto Martins,
Prefeito Municipal de Nova Serrana; Deputado Federal Jaime Martins;
Constantino Dimitrios Bilabis Neto, Prefeito Municipal de Perdigão;
Antônio Donizett Rezende, da Regional do DER-MG de Pará de
Minas, representando o Cel. Antônio Demétrio Bassili, Diretor-Geral
do DER-MG; Sílvio Duarte Meio; da Regional de Oliveira, e Tarcísio
Araújo Anunciação, da Regional de Bom Despacho, representantes do
Sr. José Elcio Santos Montese, Chefe da Agência Regional de
Transporte Terrestre em Minas Gerais; e José Carlos de Souza,
Presidente da Câmara Municipal de Nova Serrrana, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Marcelo Gonçalves, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, a
Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares,
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Dilzon Meio, Presidente - Bilac Pinto - Márcio Kangussu.
ATA DA ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões o
Aiiton Vilela, João Leite e Chico Rafael (substituindo os

convoca os
determina a

REDAÇÃO
de junho de

Deputados
dois últimos

rÃ
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aos Deputados Elaine Matozinhos e Dimas Rodrigues, por indicação
das Lideranças do PSB e PMDB, respectivamente), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Aílton Vilela, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Chico Rafael os Projetos de Lei nos
799/2000, 1.833/2001, 1.936/2002 e ao Deputado João Leite, os
Projetos de Lei nos 1.969 e 2.017/2002. Encerrada a 10 Parte dos
trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 799/2000,
1.833/2001, 1.936/2002 (relator: Deputado Chico Rafael) e 1.969,
2.017/2002 (relator: Deputado João Leite). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Cristiano Canêdo - Chico Rafael.

ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Djalma Diniz e Durval Angelo, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Rêmolo
Aloíse. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação da
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Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 926/2002, na forma da
Subemenda n° 1, no 1 0 turno (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva).
Passa-se à 31 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. O Deputado Dalmo Ribeiro
Silva transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Durval Angelo e
apresenta requerimento em que solicita seja enviado ofício ao Ministro
de Estado da Previdência Social para que receba em audiência os
representantes da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações
da cidade de Santa Rita do Sapucaí, com o objetivo de discutir a
situação da filantropia dessa instituição. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. Reassumindo a Presidência, e cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Luiz Menezes.

ATA DA 538 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dezesseis horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Eduardo Brandão,
Sebastião Navarro Vieira, Cristiano Canêdo e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da
pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 2° turno, dos Projetos de Lei nos
2.148/2002, na forma do vencido em 1 0 turno (relator: Deputado
Eduardo Brandão). Na fase de discussão do parecer, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, na condição de Presidente da reunião,
deixa de receber proposta de emenda do Deputado Rogério Correia.
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 extraordinária, em 27/6/2002, às 14h30min, destinada a
apreciação do parecer para o 20 turno do Projeto de Lei n° 1.759/2001,
do Governador do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Durval Angelo - Cristiano Canêdo -

Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.	-	 -
ATA DA 31 a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO

TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Luiz de Menezes, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, declara aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do
Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater,
em audiência pública, a situação dos locadores de veículos para
transporte coletivo interestadual. Registra-se a presença dos Srs.
Marco Paulo Viana, proprietário da empresa Viana Vans; Angel
Martinez, Assessor da Diretoria de Projetos Especiais da BHTRANS;
Renata Monteiro e Luciana Mascarenhas, Gerente e Advogada do
Sindicato das Locadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais -
SINDLOC-, respectivamente, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que motivou a
reunião, o Presidente tece considerações iniciais e, em seguida,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de junho de 2002.
Edson Rezende, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.130/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em análise tem
por objetivo dar a denominação de José Geraldo de Meio à Escola
Estadual Aimansor de Souza Rabelo, situada no Município de Arcos.

Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, a proposição
recebeu parecer preliminar favorável quanto aos aspectos jurídicos,
constitucionais e legais e chega agora a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, 1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A denominação de próprios públicos, não sendo assunto de

competência privativa da União ou do município, pode ser objeto de
ordenamento jurídico por parte de quaisquer das entidades
componentes do sistema federativo. Portanto, o Estado membro é
constitucionalmente autônomo para editar normas sobre o assunto em
tela.

Sob a égide da Lei n° 13.408, de 21/12/99, que estabelece algumas
normas a serem seguidas quando do ato de denominar os bens
públicos, entendemos que a figura do homenageado, que se quer
para nomear a Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo, foi de
relevância no trato da educação, no Município de Arcos.

Dotado de muita simplicidade, pela infância humilde e sofrida, José
Geraldo de Meio soube empreender uma vida de trabalho,
honestidade e bondade. Pela inteligência, conseguia uma visão da
realidade e dos acontecimentos mundiais, o que o levava a embates
pelo bem comum, desenvolvimento e progresso daquela comunidade.

Vereador na década de 1950, teve como objetivo maior a educação.
Cedeu não só um terreno para construção e implantação de escola,
como forneceu recursos para construí-Ia, desde o lançamento da
pedra fundamental até o término das obras.

Em vista disso, segmentos representativos de Arcos, em reunião
realizada em 22/3/2002, na Escola Estadual Almansor de Souza
Rabelo, homologou, por unanimidade, a indicação do nome José
Geraldo de Meio para denominação daquela unidade de ensino, como
homenagem e reconhecimento a essa pessoa ilustre e de raras
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qualidades. E a Secretaria de Estado da Educação, em nota técnica,
não encontrando naquele município próprio público com a
denominação ora proposta, também referendou a iniciativa.

Verificadas as exigências estabelecidas em lei e nada havendo que
impeça a sua tramitação nesta Casa, concordamos com a alteração
do nome da Escola Estadual Almansor de Souza Rabelo para Escola
Estadual José Geraldo de Meio.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos favoravelmente à aprovação do

Projeto de Lei n°2.130/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2002.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.163/2002

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Edson Rezende, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Barbacenense de Proteção
aos Animais, com sede no Município de Barbacena.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art.
102, VIII, c/c o art. 103, 1, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil sem fins lucrativos, e

exerce importante papel na defesa do meio ambiente em Barbacena e
região.

Entre as suas várias iniciativas, podemos citar: o controle
populacional de animais no perímetro urbano; a luta contra as
queimadas, o aprisionamento de animais silvestres, a caça irregular, a
pesca predatória e os desmatamentos. Garante, dessa forma, um
ambiente ecologicamente equilibrado.

Além do mais, presta ao Município de Barbacena relevante serviço
no que tange à saúde pública, com campanhas de adoção e castração
de animais, as quais buscam reduzir o número de espécies que
andam à solta, susceptíveis de ocasionar a proliferação de doenças.

rÀl
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Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.163/2002 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 1° de julho de 2002.
Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.210/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.210/2002, do Deputado João Leite, pretende
declarar de utilidade pública o Esporte Clube Ginástico, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e, Justiça examinou preliminarmente a
matéria e concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete a este órgão
colegiado deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos do
art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Esporte Clube Ginástico tem por objetivo fomentar a prática de

esportes de competição, e de lazer; estimular a implantação de novas
atividades esportivas e incrementar a educação física, moral e cívica;
promover eventos culturais e sociais; colaborar em campanhas
filantrópicas, assistenciais e de interesse público; promover
intercâmbio com outros clubes que promovem o esporte amador.

E relevante mencionar que ele protagonizou diversas glórias para o
desporto mineiro e nacional, espécialmente no basquetebol, handebol
e voleibol.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a desejar
conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

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

2.210/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 1° de julho de 2002.
João Pinto Ribeiro, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE JULHO DE 2002

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência vai
designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.200. Pelo BPDP:
efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente - Deputado
Irani Barbosa; pelo PSDB: efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente
- Deputada Maria Olívia; pelo PTB: efetivo Deputado Dilzon Meto;
suplente - Deputado João Pinto Ribeiro; pelo PFL: efetivo - Deputado
Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo PPB:
efetivo - Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Glycon Terra Pinto.
Designo. A Gerência-Geral 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° 15.150. Pelo
BPDP: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente -
Deputado Doutor Viana; pelo PL: efetivo - Deputado Marco Régis;
suplente - Deputado Cabo Morais; pelo PSDB: efetivo - Deputado Hely
Tarqüíriio; suplente - Deputado Kemil Kumaira; pelo PTB: efetivo -
Deputado João Pinto Ribeiro; suplente - Deputado Aílton Vilela; pelo
PSB: efetivo - João Leite; suplente - Deputada Elaine Matozinhos.
Designo. A Gerência-Geral 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° 15.196.
Pelo BPDP: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite; suplente - Deputado
José Henrique; pelo PL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão;
suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo PDT: efetivo - Deputado
Marcelo Gonçalves; suplente - Deputado Bené Guedes; pelo PT:
efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado Rogério
Correia; pelo PSB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente -
Deputado João Leite. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
1.966/2002

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

rÃ



De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar a denominação de Prefeito Cândido Antônio Vaz
à estrada que liga o Município de Cachoeira Dourada à BR-365,
passando pelo Município de Capinópolis.

A proposição teve seu encaminhamento primeiramente à Comissão
de Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda n° 1 que lhe corrige a redação, e agora vem a
este órgão colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art.
103, 1 9 "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 13.408, de 21/12199, que estabelece normas a serem

seguidas quando do ato de denominação, determina que a escolha do
nome atribuído aos próprios públicos deverá recair em pessoa falecida
que se tenha destacado na coletividade por notórias qualidades
intelectuais ou mesmo por serviços prestados, os quais devem ter
correlação com o próprio que se quer denominar.

Assim sendo, cabe ressaltar que Cândido Antônio Vaz foi Prefeito
Municipal de Capinópolis, eleito com expressiva margem de votos
pela população local, devido ao seu destaque como um dos maiores
líderes políticos daquela cidade, como podemos observar no decorrer
de sua história, relatada a seguir.

Conhecido como "Candão", era próspero produtor rural, contabilista,
socioproprietário da Rádio Capinópolis e Presidente do Capinópolis
Clube, por três anos seguidos. Com um perfil de liderança, foi, durante
sua vida discente, Presidente da União Estudantil, que o encaminhou
para a vida pública, quando obteve sua primeira eleição como
Vereador, durante dois mandatos, de 1983 a 1988; e em seguida, de
1989 a 1992, eleito pela primeira vez para Prefeito de Capinópolis.
Nos anos de 1991 a 1992, foi também Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião do Vale do Paranaiba - AMVAP -,
oportunidade em que trabalhou com dedicação para o crescimento e
fortalecimento dos municípios do vale do Paranaíba. Candidato a
Deputado Estadual em 1994, não logrou êxito, apesar da excelente
receptividade de 15.870 votos em 81 municípios, porém persistente e
resoluto, como político nato que era, foi reeleito Prefeito de
Capinópolis nas eleições de 1710/2000, pelo PPB, numa aliança
política com o PL, que indicou na sua chapa, para Vice-Prefeito, o

rÀ.
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médico José Neto Santana, eleitos com 61,6% dos votos daquele
eleitorado. Fora da vida pública, manteve-se sempre ligado a
associações beneméritas, onde exercia papel influente como
Venerável Mestre da Loja Maçônica Justiça e Verdade de Capinópolis
e como membro do Rotary Clube.

Por infelicidade da população de Capinópolis, Cândido Antônio Vaz
não assumiu o segundo mandato, devido ao seu falecimento em
trágico acidente automobilístico nas proximidades de Goiânia, GO,
onde também foi vítima sua esposa, Vanda Pereira de Paula Vaz.

E justa a homenagem que se quer prestar àquela personalidade
municipal. Salientamos que o referido trecho, com 531km de extensão,
sob jurisdição da 31° CRG-DER/MG em ltuiutaba, encontra-se sem
denominação oficial, conforme nota técnica emitida pelo
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
encaminhada a esta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do Projeto

de Lei 1.966/2002 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dinis Pinheiro, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.073/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, tem por objetivo declarar de utilidade pública a União dos Ex-
Alunos de Dom Bosco de Paraguaçu, com sede no Município de
Paraguaçu.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A União dos Ex-Alunos de Dom Bosco de Paraguaçu desenvolve

ações para assistir crianças na faixa etária de quatro a dezesseis
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anos, proporcionando-lhes educação, formação moral, religiosa e
cívica.

Além disso, fornece aos carentes alimentação e presta-lhes
assistência médica.

Pelo trabalho empreendido, que redunda em benefícios para os
cidadãos, ela se torna merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

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

2.073/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.220/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo de Abaeté, com sede nesse município.

Publicada em 13/6/2002, a matéria é encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que a examinará preliminarmente quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, segundo os ditames do
art. 102, III, "a", do Regimento Intérno.

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

sobre a matéria em exame, para que uma entidade seja declarada de
utilidade pública, deve ser pessoa jurídica, ter em sua direção pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções e estar em
funcionamento há mais de dois anos, além de servir
desinteressadamente à coletividade. Ademais, verificamos no art. 32
do estatuto do estabelecimento o compromisso de que as atividades
dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente gratuitas, sendo-
lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem e, sendo ele dissolvido, os bens remanescentes serão
destinados ao Instituto Paroquial de Assistência Social, devidamente
registrado no Conselho Nacional de Assistência Social, conforme está
disposto no art. 13.
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Analisando a documentação juntada aos autos, constatamos que

foram preenchidos os requisitos legais. Não encontramos, portanto,
óbice à tramitação do projeto em tela na Casa, mas estamos
apresentando emenda para modificar seu art. 1°, com o intuito de
tornar correto o nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões aludidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.220/2002
com a Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Hospital São Vicente

de Paulo de Abaeté, com sede nesse município.".
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton

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

2.221/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Doutor João
Batista Araújo de Souza, com sede no Município de Sete Lagoas.

Publicada no "Diário do Legislativo", a proposição foi encaminhada a
este colegiado, a que compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme está disposto no art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Observada a documentação juntada aos autos do processo,

verificamos que a entidade postulante do título declaratório comprovou
ter personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de dois
anos, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Demonstra, ainda, que serve
desinteressadamente à coletividade, pois o parágrafo único do art. 12
do seu estatuto traz o compromisso de que todos os cargos da
diretoria e do conselho fiscal serão exercidos gratuitamente, não
recebendo os titulares nenhum tipo de remuneração direta ou
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indiretamente e o ad. 33 estabelece que, sendo a entidade extinta,
seu eventual patrimônio remanescente será destinado a uma
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a uma entidade pública.

Satisfeitos os requisitos que disciplinam a matéria, particularmente
aqueles estabelecidos na Lei n.° 12.972, de 27/7/98, não encontramos
óbice à sua tramitação na Casa.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.221/2002
na forma original.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.231/2002
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei n°2.231/2002

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Federação Mineira
de Tênis de Mesa, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicada em 20/6/2002, a proposição foi encaminhada a
este colegiado, a que compete proceder ao exame preliminar da
matéria, conforme dispõe o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O reconhecimento de utilidade pública objetivado pelo Projeto de Lei

n°2.231/2002 sujeita-se às normas estabelecidas na Lei n° 12.972, de
27/7/98, especialmente em seu art. 1 0 .

Ao analisarmos os autos do processo, verificamos que a entidade a
ser declarada de utilidade pública atende aos preceitos legais. O § 1°,
do art. 30 do estatuto da referida entidade prevê que os seus membros
e diretores não serão de modo algum remunerados, o que mostra uma
disposição dessas pessoas de servirem desinteressadamente à
coletividade.

Dessa forma, não há razão para obstar a tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade
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e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.231/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Ailton Vilela, relator - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.195/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em exame
tem como objetivo obrigar os estabelecimentos centrais de compras e
"shopping centers" a fornecer, gratuitamente, cadeira de rodas para
deficientes físicos e idosos.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 30/5/2002, foi distribuído às
Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cabe a
esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucional idade
e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, c/c 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição brasileira de 1988 foi eloqüente e ampla ao declarar

direitos de grupos hipossuficientes e instrumentalizar sua
materialização. E um vasto painel em que se incluem regras de
proteção e inserção social destinadas ao idoso e ao portador de
deficiência. No texto constitucional a matéria se apresenta já no inciso
IV do art. 30 , como salienta Antônio Hermann de Vasconcelos e
Benjamin, recordando "que os carentes, minorias e desfavorecidos -
os hipossuficientes de uma maneira geral - merecem tutela especial
como condição para que se lhes assegure a garantia constitucional da
'igualdade perante a lei". Esclarece que, em cumprimento à Lei
Fundamental, "ao portador de deficiência deve-se garantir acesso
físico aos lugares públicos, facilitando-se a sua locomoção".
(BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. "A tutela das pessoas
portadoras de deficiência pelo Ministério Público", in FIGUEIREDO, G.
J. P. de (org.). Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São
Paulo: Max Limonad, 1997, pp. 17-29.)

A preocupação do constituinte com a proteção ao podador de
deficiência se apresenta não só através de regras e princípios
abstratos, mas através de uma formulação que induz a concretização
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da norma constitucional na sociedade. É uma exigência que se
reporta ao reconhecimento desses indivíduos como sujeitos de
direitos e se soma à constatação da presença significativa da pessoa
com deficiência no meio social. Assinale-se que a Organização
Mundial de Saúde estima que 10% da população mundial tenha algum
tipo de deficiência física, mental ou sensorial (apud ALMEIDA
PRADO, Adriana Romero. "O direito à cidadania do portador de
deficiência". in Informativo Jurídico CEPAM. V. 11. N° 9. São Paulo,
1994, p. 53).

A matéria em debate está inserida no rol de competências deferidas
ao Estado membro pela Constituição da República. O art. 24, XIV,
estabelece que caberá ao Estado legislar concorrentemente sobre
"proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência",
cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de concretizar, mediante políticas
públicas, a "proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência", nos termos do art. 23, II, do Diploma Fundamental. Na
mesma Carta Constitucional não há nenhuma vedação ou restrição a
que o Estado legisle sobre a proteção do idoso, sendo lícito, portanto,
o exercício da competência pelo legislador estadual.

No art. 230, a Constituição Federal estatui que à família, à
sociedade e ao Estado é atribuído o dever de amparar as pessoas
idosas. O texto constitucional prevê, também, no art. 227, § 2°, c/c o
art. 244, que lei disporá sobre normas de construção e adaptação de
logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de
transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas
portadoras de deficiência. Trata-se de assegurar o acesso e a
locomoção do portador de deficiência a todo local em que haja
relevante concentração de pessoas, como explica Celso Cordaro.
(CORDARO, Celso Antônio Alves. Adequação das edificações à
pessoa portadora de deficiência no Município de São Paulo. Palestra
proferida no Seminário Ordem Constitucional e Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência. IBAP. São Paulo, junho de 1996.)

Atendendo o preceito constitucional, foi editada a Lei Federal n°
10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos
para a promoção da acessibilidade para pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida. A citada norma abrange as
hipóteses de supressão de barreiras e obstáculos para os portadores
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de deficiência em vias e espaços públicos, no mobiliário urbano e
nos meios de transporte e comunicação. Prevê a mesma lei que em
determinados casos o meio a ser utilizado para alcançar seus
objetivos será a 'ajuda técnica", definida no art. 2 0, VI, como "qualquer
elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso e o
uso de meio físico". O art. 11 da citada lei afirma expressamente a
incidência da regra de proteção do deficiente sobre os edifícios
privados destinados ao uso coletivo, entre os quais se enquadram os
estabelecimentos de que trata a proposição. No parágrafo único do
art. ii, é apresentada apenas lista mínima de requisitos de
acessibilidade a serem cumpridas por eles, sendo possível o
acréscimo de outros, como pretende o projeto.

Perceba-se, aliás, que já na Lei Federal n° 7.853, de 24/10/89, que
trata do apoio às pessoas portadoras de deficiência, há, no art. 2°,
dispositivos apontando para o objeto da proposição ora discutida,
especialmente o inciso V, que estipula a adoção e a efetiva execução
de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias
públicas, de maneira a permitir e facilitar o acesso do portador de
deficiência a esses locais. Também a Lei Federal n° 10.048, de
8/1112000, que dispõe sobre o atendimento prioritário a idosos e
portadores de deficiência, entre outras pessoas, estipula, no art. 4°,
que "os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de
uso público", deverão ser construídos de forma a facilitar o acesso e
uso pelos podadores de deficiência. A Lei Federal n° 8.842, de 4/1/94,
que define a política nacional do idoso, estabelece, no art. 10, V, o
dever do poder público de efetuar a diminuição de barreiras
arquitetônicas e urbanas ao acesso do idoso, regra que, aliás, é
repetida na Lei n° 12.666, de 4/11/97.

Em Minas Gerais verificamos que a Constituição Estadual
estabelece, no art. 224, o dever do Estado de assegurar condições de
integração social ao podador de deficiência, facilitando seu acesso a
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e a
remoção de obstáculos arquitetônicos, através de normas de
construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso público. Em
seu art. 225, afirma que ao Estado cumpre assegurar o amparo ao
idoso e o respeito a sua dignidade e seu bem-estar.

A Lei n° 11.666, de 9/12/94, estabelece normas para facilitar o
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acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso
público. Apresenta regras para garantir o acesso do portador de
deficiência aos edifícios de uso público, deixando em aberto a
possibilidade de determinação de outras condicionantes a serem
observadas.

Vê-se que a proposta em apreciação é coerente com a ordem
jurídico-constitucional, sendo que a própria legislação federal e
estadual que trata do acesso aos prédios e espaços de uso público
faz alusão à possibilidade de edição de normas específicas sobre a
matéria. A medida propugnada pelo projeto em pauta enquadra-se,
portanto, na diretriz constitucional que, na expressão da arquiteta
Adriana de Almeida Prado, impõe ao poder público a tarefa de
determinar a acessibilidade dos ambientes como condição para a
independência e a autoconfiança da pessoa com deficiência.
(ALMEIDA PRADO, Adriana Romero. "De Barreiras Arquitetônicas ao
Acesso Universal", in FIGUEIREDO, G. J. P. de. Direitos da Pessoa
Portadora de Deficiência. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 189.)

No que se refere à possibilidade da iniciativa parlamentar sobre o
tema, verifica-se que o art. 66 da Constituição Estadual não o
relaciona entre as hipóteses de iniciativa privativa, permitindo ao
Deputado o amplo exercício dessa prerrogativa.

Cumpre recordar que, embora represente intervenção do poder
público na esfera privada, o objeto da proposta sob apreciação é
respaldado pela própria Constituição da República, que submete a
propriedade privada à realização de sua função social, segundo
balizas que a mesma Lei Fundamental traça. No caso de intervenção
com a finalidade de promoção dos direitos do idoso e do portador de
deficiência, a Constituição de 1988 o permite expressamente, como
acima mencionamos.

Assinalamos, ainda, que a redação original do projeto apresenta
imprecisões, como a referência a "estabelecimentos centrais de
compras e shopping centers", no art. 1 0, e a "estabelecimento
comercial" nos arts. 20 e 30. Percebemos que a proposição pretendeu
se referir à edificação onde se concentram estabelecimentos
comerciais. Da mesma forma, o art. 4 0 , ao impor multa para os casos
de descumprimento do disposto na proposta, menciona a sujeição do
estabelecimento à sanção punitiva, quando essa responsabilidade
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deverá ser apurada no caso concreto, nos termos da lei civil.

Observamos, enfim, em atendimento ao espírito de consolidação
legislativa que tem norteado as atividades desta Casa, que a proposta
em discussão deveria ser incorporada ao texto da Lei n° 11.666, de
9/12/94, que estabelece normas para facilitara acesso dos portadores
de deficiência aos edifícios de uso público, tendo em vista a
identidade de matéria. Optamos, então, por apresentar um substitutivo
ao texto da proposição, com a finalidade de aperfeiçoá-la.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela constitucional idade, legalidade

ejuridicidade do Projeto de Lei n°2.195/2002 na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta ao art. 3° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

parágrafos dispondo sobre o fornecimento de cadeiras de rodas para
portadores de deficiência física e idosos nos estabelecimentos que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 30 da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994, fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 30 - ....................................
§ 4° - Fica assegurado o fornecimento gratuito de cadeira de rodas

ao portador de deficiência e ao idoso nos edifícios de que trata esta
lei, para uso exclusivo em suas dependências.

§ 50 - Será mantida nos estabelecimentos a que se refere o § 4°
indicação dos locais de retirada de cadeira de rodas.

§ 60 - A inobservância do disposto nesta artigo sujeitará o infrator a
multa diária, respeitado o devido processo administrativo.

§ 70 - A multa a que se refere o parágrafo anterior será de até 2.000
(duas mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -,
graduada na forma do regulamento.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Sávio Souza Cruz, relator - Aílton
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Vilela - Agostinho Silveira.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°518/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n° 518/99

autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária para até 12%
nas operações com energia elétrica destinadas a atividades de
irrigação desenvolvidas por produtores rurais.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a matéria
retorna a esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
Nos termos do art. 155, inciso VI , da Constituição Federal, as

alíquotas das operações internas do ICMS podem ser reduzidas até o
limite da alíquota interestadual máxima independentemente da
deliberação dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

A proposição em tela propõe que seja de 12%, alíquota interestadual
máxima fixada pela Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal, a
alíquota nas operações internas com energia elétrica destinadas a
atividades de irrigação desenvolvidas por produtores rurais.

O impacto com a perda de receita parcial em curto prazo poderá ser
compensado em médio e longo prazos com o aumento da base
tributária do setor agrícola, pois o benefício fiscal pretendido pelo
projeto em tela, além de estimular o aumento do plantio em áreas
irrigadas do Estado, agregando maior movimentação econômica e,
conseqüentemente, gerando mais ICMS, somente irá vigorar no
primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao de sua
publicação, permitindo a compatibilização da estimativa da receita do
ICMS incidente sobre a energia elétrica com a estimativa de receita
global do Orçamento do Estado.

O art. 20 do projeto visa a reduzir a carga tributária incidente na
venda do produto têxtil, de tal forma que o estorno de créditos pela
entrada, respeitadas as disposições da Resolução 3.166, de 2001,
não importará aumento do custo de produção para a indústria mineira
já que, proporcionalmente, será reduzida a carga tributária na saída
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do produto acabado. Tal modificação se justifica pela necessidade
de minimizar os efeitos da ação de outros Estados da Federação,
notadamente os produtores de algodão, que, através da concessão
unilateral de créditos presumidos, têm impingido a Minas Gerais
créditos de ICMS superiores.

Com o objetivo de assegurar tratamento tributário isonõmico entre
as marcas de cerveja existentes no mercado, no território de Minas
Gerais, apresentamos a Emenda n° 1, redigida no final deste parecer.

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

518/99, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno com a Emenda
n° 1 a seguir redigida.

EMENDA N° 1
A alínea "c", do § 19 do art. 13 da Lei n°6763, de 26 de dezembro

de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13-....
§ 19-....
c) a margem de valor agregado, nela incluída a parcela referente ao

lucro e o montante do próprio imposto, relativa a operação ou
prestação subseqüentes, que será estabelecida em regulamento, com
base em preço usualmente praticado no mercado considerado, obtido
por levantamento, ainda que por amostragem, ou através de
informações e outros elementos fornecidos por entidade
representativa do respectivo setor, adotando-se a média ponderada
dos preços coletados, observando-se o mesmo percentual de margem
de valor agregado para todas as marcas existentes no mercado.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Ivair Nogueira -

Dilzon Meio - Luiz Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N°518/99
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que se refere

à redução da carga tributária nas operações com energia elétrica na
situação que menciona e dá outras providências.

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

passa a vigorar acrescido do seguinte § 22:
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34"Art. 12-
§ 22 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento e mediante dados fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelas companhias de energia elétrica com atuação no Estado, a
reduzir a carga tributária para até 12% (doze por cento) nas
operações com energia elétrica destinadas a atividades de irrigação
desenvolvidas pelos produtores rurais.".

Art. 2° - Fica assegurado, pelo prazo de doze meses a contar da
publicação desta lei, crédito presumido equivalente a 41,66%
(quarenta e um inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente nas saídas
promovidas por estabelecimento industrial de produto têxtil resultante
da industrialização do algodão.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, no que se refere ao art. 1°, no primeiro dia do
exercício imediatamente subseqüente ao de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.623/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Durval Angelo e tem
por escopo seja o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Bueno Brandão o imóvel que espõcifica.

O projeto de lei foi aprovado no 1° turno na forma original, e agora
retorna a este órgão colegiado para que o apreciemos, no 20 turno,
conforme o Regimento Interno.

Fundamentação
O bem público que se pretende doar ao Município de Bueno

Brandão constitui-se de terreno urbano com área de 405m2,
pertencente à extinta MinasCaixa, encontrando-se sem destinação
específica. Pretende o ente municipal construir ali a sede do Poder
Legislativo, obra que certamente vem ao encontro do interesse da
coletividade.

No que concerne ao exame dos aspectos financeiros e
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orçamentários, reiteramos o afirmado no 1 0 turno, traduzido nos
seguintes termos: a proposta consubstanciada no projeto não
ocasionará aumento de despesa nem incremento de receita nas
contas públicas, vale dizer, não afetará o orçamento do Estado.

Entretanto, é conveniente trazer à colação a Lei n°13.439, de 1999,
que traz em sua essência uma autorização genérica para o Estado
alienar bens e valores da extinta MinasCaixa e do extinto
CREDIREAL. Acreditamos que o parlamentar, mesmo sabedor da
existência da norma que conferiu autorização a transferência de
titularidade do bem, apresentou projeto com o mesmo propósito por
saber da exigência contida na Lei n° 9.444, de 25111/1987, que dispõe
sobre as licitações e os contratos das administrações centralizada e
autárquica do Estado e dá outras providências. O seu ad. 16 traz o
comando expresso da necessidade de autorização legislativa
especifica, ou seja, cada transferência de domínio de bem imóvel do
Estado tem de ter uma lei que a autorize.

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

1.623//2001 na forma original.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise -

Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.179/2002

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos
servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária e dá outras
providências.

A proposição foi aprovada em 1 0 turno com as Emendas nos 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, 2 e 3, da Comissão de
Administração Pública. Vem agora a matéria a esta Comissão para
receber parecer de 20 turno, nos termos do art. 189 do Regimento
Interno.

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Como afirmamos em 1° turno, a organização de um sistema
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baseado em carreiras constitui a melhor forma de apuração do
mérito dos servidores e de valorização de suas atividades. Nessa
esteira, a proposição em análise, na forma do vencido, cria um plano
de carreira para os servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA -, instituindo três carreiras: de fiscal agropecuário, de gestão e
administração e de apoio técnico e operacional, além de definir os
cargos em comissão. Determina as classes de cargos que compõem
as carreiras e estabelece os requisitos para o ingresso, a promoção e
a progressão nas classes de cargos. Ademais, fixa o vencimento das
classes de cargos que compõem as carreiras, institui uma gratificação
para os portadores de títulos de doutor ou mestre, ou de certificados
de aperfeiçoamento ou especialização, e determina os critérios de
enquadramento dos atuais servidores do IMA nas carreiras criadas.

A Constituição do Estado, no seu art. 30, estabelece como diretriz
para a política de pessoal a exigência de um sistema de mérito
objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na
carreira. Assim, tendo em vista que os servidores do IMA não
possuem um plano de carreira adequado e que este constitui um
estímulo ao desenvolvimento profissional dos seus servidores e
conseqüente melhora do serviço público prestado, opinamos pela
aprovação do projeto em exame.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

2.179/2002 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Reuniões, 2 de julho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - .Cristiano Canêdo, relator - Sebastião

Navarro Vieira - Hely Tarqüínio.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.179/2002

Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos
Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Das Disposições Preliminares
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e

Vencimento dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária -
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IMA.
Art. 20 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores

do IMA tem por objetivo:
- o desenvolvimento do servidor na respectiva carreira, com base

na igualdade de oportunidade, no mérito funcional, na qualificação
profissional e no esforço pessoal;

II - o sistema permanente de capacitação do servidor;
III - a constituição do corpo funcional permanente;
IV - a isonomia remuneratória entre cargos e funções iguais ou

assemelhadas e a remuneração compatível com a complexidade e a
responsabilidade das tarefas, observado o disposto no § 1 0, art. 39 da
Constituição Federal e no art. 32 da Constituição do Estado;

V - a valorização do servidor e a humanização do serviço público.
Art. 30 - Para os fins desta lei considera-se que:
- servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo

público;
II - cargo público é a unidade de ocupação funcional permanente e

definida, preenchida por servidor público com direitos e deveres de
natureza estatutária estabelecidas em lei;

III - carreira é o conjunto de segmentos de classes com os
respectivos cargos, tendo a mesma identidade funcional e sendo
dispostos hierarquicamente;

IV - segmento de classe é o conjunto de classes de atribuições de
mesma natureza;

V - classe é o conjunto de cargos de igual denominação para cujo
exercício se exige o mesmo nível de escolaridade;

Parágrafo único - Para os fins deste inciso, consideram-se níveis de
escolaridade elementar, fundamental, médio, superior e a pós-
graduação ("lato sensu" e 'stricto sensu").

VI - nível é o resultado da divisão de cada cargo em uma escala
hierárquica, segundo a maturidade profissional exigida;

VII - grau é o conjunto de referências que compõem uma mesma
faixa de vencimentos identificados por letras;

VIII - referência é a posição distinta na faixa de vencimentos dentro
de cada grau, correspondente ao posicionamento de um ocupante de
cargo, em vista de seu desempenho identificado por números;

IX - enquadramento é o processo de alocar o servidor em
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determinado cargo efetivo, levando-se em consideração as
potencialidades do servidor e as exigências do cargo;

X - especialidade é o conjunto de atividades-afins ou área de
conhecimento, integrantes da • habilitação legal com atribuições
específicas do cargo;

XI - função pública é a unidade de ocupação funcional preenchida
por servidor público nos termos da Lei n° 10.254, de 20 de julho de
1990, com direitos e obrigações de natureza estatutária estabelecidos
em lei.

Art. 4° - O Quadro Especial de Pessoal do IMA compõe-se de cargos
efetivos integrantes das carreiras, dos cargos de provimento em
comissão e de funções públicas.

Art. 50 - o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos Servidores
do IMA é composto de:

- Quantitativo de Cargos efetivos das carreiras do IMÃ - Anexo 1;
II - Estrutura das Carreiras do IMA - Anexo II;
III - Quadro de Correlação de Cargos do IMÃ - Anexo III;
IV - Quadro do número de cargos e respectivas classes - Anexo IV;
V - Descrição dos Cargos Efetivos do IMÃ - Anexo V;
VI - Quadro de Cargos em Comissão do IMÃ - Anexo VI;
VII - Descrição dos Cargos em Comissão do IMA - Anexo VII;
VIII - Tabelas de Vencimento das Carreiras do IMÃ - Anexo
VIII;
IX - Cargos de Provimento em Comissão - Anexo IX.
Art. 60 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos servidores

do IMA, objeto desta lei, adequar-se-á às diretrizes da Lei n° 10.961,
de 14 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as normas de
elaboração do quadro geral e dos quadros especiais, estabelece as
diretrizes para a instituição dos planos de carreira do pessoal civil do
Poder Executivo e dá outras providências.

Capítulo II
Das Carreiras

Art. 7° - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento de que trata
esta lei tem a seguinte composição:

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário;
II - Carreira de Gestão e Administração;
III - Carreira de Apoio Técnico Operacional.
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Seção 1

Da Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
Art. 80 - A Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário é destinada a

servidores habilitados a exercer atividades especificas de fiscalização
e dar suporte à fiscalização, à inspeção agropecuária e às defesas
sanitárias vegetal e animal.

Art. 90 - A carreira de que trata o artigo anterior é constituída de três
classes de cargo:

- Fiscal Estadual Agropecuário;
II - Analista de Suporte a Fiscalização;
III - Assistente-Técnico Agropecuário.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são distribuídos

nos seguintes níveis:
a) Fiscal Estadual Agropecuário:
1 - Fiscal Estadual Agropecuário VI;
2 - Fiscal Estadual Agropecuário V;
3 - Fiscal Estadual Agropecuário IV;
4 - Fiscal Estadual Agropecuário III;
5 - Fiscal Estadual Agropecuário II;
6 - Fiscal Estadual Agropecuário 1.
b) Analista de Suporte a Fiscalização:
1 - Analista de Suporte a Fiscalização VI;
2 - Analista de Suporte a Fiscalização V;
3 - Analista de Suporte a Fiscalização IV;
4 - Analista de Suporte a Fiscalização III;
5 - Analista de Suporte a Fiscalização II;
6 - Analista de Suporte a Fiscalização 1.
c) Assistente-Técnico Agropecuário:
1 - Assistente-Técnico Agropecuário IV;
2 - Assistente-Técnico Agropecuário III;
3 - Assistente-Técnico Agropecuário II;
4 - Assistente-Técnico Agropecuário 1.
Art. 10 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes

do cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, além do nível superior, os
seguintes:

- Fiscal Estadual Agropecuário VI:
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução
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das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal, dos
quais quinze anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de
experiência na execução das tarefas inerentes às defesas sanitárias
animal e vegetal exercidas no Estado de Minas Gerais, mais o titulo
de Doutor;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Fiscal Estadual Agropecuário V:
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas

inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal, dos quais dez anos
no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução
das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal exercidas
no Estado de Minas Gerais, mais o grau de Mestre;

b) resultado favorável nas duas ultimas avaliações de desempenho;
III - Fiscal Estadual Agropecuário IV:
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das

tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal, dos quais
sete anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na
execução das tarefas inerentes às defesas sanitárias animal e vegetal
exercidas no Estado de Minas Gerais, mais curso de especialização
de trezentas e sessenta horas, na sua área de atuação.

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Fiscal Estadual Agropecuário III:
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais cinco anos no
Estado de Minas Gerais;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
V - Fiscal Estadual Agropecuário II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes a defesa sanitária no Estado de Minas Gerais;
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
VI - Fiscal Estadual Agropecuário 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;
b) qualificações específicas para a classe.
Art. 11 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes

do cargo de Analista de Suporte a Fiscalização, além do nível
superior, os seguintes:

- Analista de Suporte a Fiscalização VI:
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a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução
das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais
quinze anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência
na execução das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal
no Estado de Minas Gerais, além do título de doutor;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Analista de Suporte a Fiscalização V:
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais 10 anos no
Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das
tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal no Estado de
Minas Gerais, além do grau de mestre;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III - Analista de Suporte a Fiscalização IV:
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das

tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais sete
anos no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na
execução das tarefas inerentes a defesa sanitária animal e vegetal no
Estado de Minas Gerais, além de curso de especialização de
trezentas e sessenta horas na sua área de atuação;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Analista de Suporte a Fiscalização III:
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas

inerentes a defesa sanitária animal e vegetal, dos quais cinco no
Estado de Minas Gerais;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
V - Analista de Suporte a Fiscalização II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes a defesa sanitária no Estado de Minas Gerais;
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
VI - Analista de Suporte a Fiscalização 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos;
b) qualificações específicas para a classe.
Art. 12 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes

do cargo de Assistente Técnico Agropecuário, além do ensino médio e
profissionalizante, os seguintes:

- Assistente-Técnico Agropecuário IV:
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a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário III;
b) curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no mínimo

cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Assistente-Técnico Agropecuário III:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário II;
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no

mínimo cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III - Assistente-Técnico Agropecuário II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Assistente-Técnico Agropecuário 1;
b) curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no mínimo

cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Assistente-Técnico Agropecuário 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações especificas para a classe.

Seção II
Da Carreira de Apoio Técnico Operacional

Art. 13 - A Carreira de Apoio Técnico Operacional é destinada a
servidores habilitados a exercer atividades de apoio técnico e
operacional à fiscalização e inspeção agropecuária, defesa sanitária,
vegetal e animal.

Art. 14 - A carreira de que trata o artigo anterior é constituída de
duas classes de cargos:

- Auxiliar Operacional;
II - Ajudante Operacional.
Parágrafo único - Os cargos deque trata este artigo são distribuídos

nos seguintes níveis:
a) Auxiliar Operacional:
1 - Auxiliar Operacional IV;
2 - Auxiliar Operacional III;
3 - Auxiliar Operacional II;
4 - Auxiliar Operacional 1;
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b) Ajudante Operacional:
1 - Ajudante Operacional III;
2 - Ajudante Operacional II;
3 - Ajudante Operacional 1.
Art 15 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes do

cargo de Auxiliar Operacional, além do ensino fundamental, os
seguintes:

- Auxiliar Operacional IV:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional III;
b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de

no mínimo quarenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Auxiliar Operacional III:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional II;
b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de

no mínimo quarenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III - Auxiliar Operacional II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Auxiliar Operacional 1;
b) ter curso de qualificação profissional, na sua área de atuação, de

no mínimo quarenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Auxiliar Operacional 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações específicas para a classe.
Art. 16 - São pré-requisitos para ingresso e promoção na classe do

cargo de Ajudante Operacional, além do ensino fundamental
incompleto, os seguintes:

- Ajudante Operacional III:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Ajudante Operacional II;
b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Ajudante Operacional II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das
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tarefas inerentes à classe de Ajudante Operacional 1;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
- Ajudante Operacional 1:

a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações específicas inerentes à classe.

Seção III
Da Carreira de Gestão e Administração

Art. 17 - A Carreira de Gestão e Administração é destinada a
servidores habilitados a exercer atividades de suporte administrativo,
jurídico e econômico-financeiro, bem como toda atividade de apoio à
coordenação e controle de programas e projetos.

Art. 18 - A carreira referida no artigo anterior é constituída de duas
classes de cargos:

- Analista em Gestão e Administração;
li - Assistente Administrativo.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são distribuídos

nos seguintes níveis:
a) Analista em Gestão e Administração:
1 - Analista em Gestão e Administração VI;
2 - Analista em Gestão e Administração V;
3 - Analista em Gestão e Administração IV;
4 - Analista em Gestão e Administração III;
5 - Analista em Gestão e Administração II;
6 - Analista em Gestão e Administração 1;
b) Assistente Administrativo:
1 - Assistente Administrativo IV;
2 - Assistente Administrativo III;
3 - Assistente Administrativo II;
4 - Assistente Administrativo 1.
Art. 19 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes

do cargo de Analista em Gestão e Administração, além do nível
superior, os seguintes:

- Analista em Gestão e Administração VI:
a) ter pelo menos vinte e cinco anos de experiência na execução

das tarefas inerentes à gestão e administração, dos quais quinze anos
no Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução
das tarefas inerentes à gestão e administração no Estado de Minas
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Gerais, além do título de doutor;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Analista em Gestão e Administração V:
a) ter pelo menos vinte anos de experiência na execução das tarefas

inerentes à gestão e administração, dos quais dez anos no Estado de
Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das tarefas
inerentes à gestão e administração no Estado de Minas Gerais, além
do grau de mestre;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
III - Analista em Gestão e Administração IV:
a) ter pelo menos quinze anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à gestão e administração, dos quais sete anos no
Estado de Minas Gerais, ou dez anos de experiência na execução das
tarefas inerentes à gestão e administração no Estado de Minas
Gerais, além de curso de especialização de trezentas e sessenta
horas, na sua área de atuação;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de
desempenho;
IV - Analista em Gestão e Administração III:
a) ter pelo menos dez anos de experiência na execução das tarefas

inerentes à administração, dos quais cinco anos no Estado de Minas
Gerais;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
V - Analista em Gestão e Administração II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à gestão e administração no Estado de Minas
Gerais;

b) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
VI - Analista em Gestão e Administração 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) qualificações especificas para a classe.
Art. 20 - São pré-requisitos para ingresso e promoção nas classes

do cargo de Assistente Administrativo, além do ensino médio e
profissionalizante, os seguintes:

- Assistente Administrativo IV:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Assistente Administrativo III;
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b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no

mínimo cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
II - Assistente Administrativo III:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes a classe de Assistente Administrativo II;
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no

mínimo cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho:
III - Assistente Administrativo II:
a) ter pelo menos cinco anos de experiência na execução das

tarefas inerentes à classe de Assistente Administrativo 1;
b) ter curso de aperfeiçoamento, na sua área de atuação, de no

mínimo cento e oitenta horas;
c) resultado favorável nas duas últimas avaliações de desempenho;
IV - Assistente Administrativo 1:
a) aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos;
b) conhecimentos específicos inerentes à classe.

Capítulo III
Cargos de Provimento em Comissão

Art. 21 - Os cargos de provimento em comissão do IMA
compreendem os seguintes grupos:

- Direção Superior;
II - Assessoramento;
III - Chefia ou Supervisão;
IV - Coordenação.
Art. 22 - Grupo de Direção Superior é constituído de classes de

cargos de provimento em comissão do IMA que estão situados na
mais alta posição hierárquica e que, por meio da tomada de decisões,
planejamento, organização, coordenação e controle, visam ao
estabelecimento de objetivos, diretrizes, programas e normas gerais
ou específicas, compreendendo os cargos de Diretor-Geral, Diretor
Técnico, Diretor de Promoções Agropecuárias e Diretor de
Administração e Finanças, Assessor-Chefe da Assessoria de Controle

Interno, Assessor-Chefe da Assessoria de Planejamento e
Coordenação e Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica.

Art. 23 - Grupo de Assessoramento é constituído de classes de
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cargos de provimento em comissão do IMA cujas atividades
consistem na orientação e no aconselhamento prestados ao ocupante
de cargo de Direção Superior, compreendendo os cargos de Assessor
Especial e Assistente Técnico.

Art. 24 - Grupo de Chefia ou Supervisão é constituído de classes de
cargos de provimento em comissão do IMA que se situam na chefia
de unidades de níveis hierárquicos intermediários que executam
atividades e programas de trabalho, compreendendo os cargos de
Superintendente, Chefe de Divisão, Chefe de Setor, Delegado
Regional, Chefe de Escritório Seccional e Supervisor de Inspeção.

Art. 25 - Grupo de Coordenação é constituído de classes de cargos
de provimento em comissão do IMA que executam atividades
auxiliares, qualificadas, intermediariamente entre chefias em todos os
níveis, compreendendo o cargo de Coordenador.

Art. 26 - Os cargos de provimento em comissão do IMA são de livre
nomeação e exoneração e podem ser de recrutamento amplo ou
limitado.

§ 10 - O provimento dos cargos do Grupo de Direção Superior é de
recrutamento amplo, e eles são providos por ato do Governador do
Estado de Minas Gerais, observado o disposto na Lei Delegada n° 10,
de 28 de agosto de 1985, e no parágrafo único do art. 23 da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

§ 20 - O provimento dos cargos de Chefia ou Supervisão,
Coordenação e Assessoramento é de recrutamento amplo ou limitado,
e eles são providos por ato do Diretor-Geral do IMA.

- O provimento do cargo de recrutamento amplo far-se-á mediante
livre escolha do Diretor-Geral do IMA;

II - o provimento do cargo de recrutamento limitado far-se-á
mediante livre escolha do Diretor-Geral do IMA entre ocupantes de
cargos de provimento efetivo do IMA ou entre ocupantes de cargos de
provimento efetivo da administração direta ou indireta do serviço
público estadual.

Art. 27 - Em qualquer modalidade de recrutamento, deverão ser
atendidos os requisitos constantes na descrição dos cargos em
comissão, no Anexo VII desta lei.

Parágrafo único - Fica ressalvado da exigência contida no "caput o
provimento ocorrido em data anterior à publicação desta lei, salvo
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exigência de lei reguladora do exercício de profissão.

Art. 28 - A relação dos cargos em comissão do IMA é a constante do
Anexo VI desta lei.

Capítulo IV
Do Ingresso na Carreira

Art. 29 - O ingresso no Quadro de Pessoal do Instituto Mineiro de
Agropecuária far-se-á mediante concurso público especifico de provas
ou de provas de títulos e dar-se-á no nível 1, grau A, do respectivo
cargo.

§ 1° - O concurso público a que se refere este artigo realizar-se-á em
duas etapas, ambas de caráter eliminatório, compreendendo a
primeira o exame de conhecimentos específicos e a segunda
programa de capacitação.

§ 2° - Para os cargos além do exame de conhecimentos específicos,
será obrigatória a realização de provas de títulos.

§ 30 - O Instituto Mineiro de Agropecuária irá definir normas
especificas e os pré-requisitos de formação e titulação especializada a
serem exigidos nos concursos de ingresso, observadas as diretrizes
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração.

Capítulo V
Do Desenvolvimento da Avaliação de Desempenho e da Qualificação

Profissional na Carreira
Art. 30 - O desenvolvimento do servidor, no respectivo cargo,

ocorrerá mediante progressão e promoção.
- progressão é a passagem do servidor para o grau imediatamente

subseqüente do mesmo cargo da carreira a que pertence;
II - promoção é a passagem do servidor para o nível imediatamente

superior da carreira a que pertencer.
Art. 31 - O servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária terá direito a

progressão desde que satisfaça cumulativamente os seguintes
requisitos:

- efetivo exercício no cargo, desde que em cargo de classe inicial; a
contagem do prazo para a progressão se fará após o estágio
probatório;

II - permanência do servidor no grau inferior pelo prazo de
setecentos e trinta dias;
111 - não tenha sofrido punição disciplinar no período citado acima;
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IV - avaliação de desempenho satisfatória.
Art. 32 - Para fazer jus a promoção o servidor do IMA deverá

satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos:
- efetivo exercício no cargo por período não inferior a mil oitocentos

e vinte e cinco dias;
- resultado favorável em processo de avaliação de desempenho,

institucional e individual;
III - participação com aproveitamento em cursos de qualificação,

aperfeiçoamento ou de altos estudos durante o período aquisitivo.
Art. 33 - Cabe ao Instituto Mineiro de Agropecuária, direta ou

indiretamente, através de convênio, ministrar os cursos de formação,
habilitação, aperfeiçoamento e qualificação necessários ao ingresso e
ao desenvolvimento nas carreiras de que trata esta lei.

Art. 34 - Para cada carreira será instituído um Programa Institucional
de Avaliação de Desempenho adequado aos pressupostos básicos
das atividades a ela inerentes.

§ 1° - A avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na
aferição do trabalho do servidor público no cumprimento de suas
atribuições permitindo o seu desenvolvimento profissional na carreira,
na forma a ser definida em regulamento.

§ 2° - A avaliação de desempenho terá como finalidade a verificação
da observância dos seguintes critérios:

- cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no
desempenho das atribuições do cargo;

II - produtividade no trabalho com base em padrões previamente
estabelecidos de qualidade e economicidade;

III - assiduidade;
IV - pontualidade;
V - disciplina;
VI - dados cadastrais e curriculares que comprovem interesse no

aperfeiçoamento, mediante a participação em cursos de capacitação e
desenvolvimento profissional.

§ 3° - Os critérios de avaliação serão aplicados e ponderados em
conformidade com as características das funções exercidas, sendo
considerado insuficiente, para obtenção de promoção o desempenho
apurado em avaliação que comprove o desatendimento, de forma
habitual, de qualquer dos requisitos previstos no §2 0 .
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§ 4° - Será dado conhecimento prévio aos servidores dos critérios,

das normas e dos padrões a serem utilizados para a avaliação de seu
desempenho.

§ 5 - A avaliação de desempenho será realizada por comissão de
avaliação composta por quatro servidores, sendo pelo menos três
deles efetivos, com três anos ou mais de exercício no órgão, e todos
de nível hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo
um o seu chefe imediato e outro um servidor efetivo, cuja indicação
será efetuada ou respaldada nos termos de regulamento e no prazo
máximo de quinze dias, por manifestação expressa do servidor
avaliado.

Capítulo VI
Da Remuneração das Carreiras

Art. 35 - A remuneração dos servidores integrantes das carreiras
referidas nesta lei é composta pêlo vencimento básico a que se refere
o Anexo VIII e os arts. 1°, § 40, 1, e 13 da Lei Delegada n°39, de 3 de
abril de 1998, acrescida de uma quarta faixa de vencimento para o
nível de escolaridade correspondente ao 1° grau completo e uma
terceira faixa para o nível de pós-graduação conforme o anexo VIII
desta lei.

§ 1° - São ainda devidas aos servidores integrantes das carreiras do
IMÃ vantagens pessoais nos termos da legislação aplicável, bem
como as revisões gerais concedidas aos servidores civis estaduais.

§ 20 - Os servidores de que trata esta lei, podadores dos títulos de
Doutor e Mestre e do certificado de aperfeiçoamento ou de
especialização farão jus a um adicional de titulação no percentual de
30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento),
respectivamente, incidente sobre o vencimento

básico.
§ 30 - O título de Doutor e o grau de Mestre referidos neste artigo

deverão ser compatíveis com as atividades dos órgãos.
§ 40 - Os cursos de Doutorado e Mestrado para os fins previstos

nesta lei, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho
Federal de Educação e, quando realizados no exterior, revalidados
por Instituição Nacional competente para tanto.

Capítulo VII
Das Disposições Transitórias
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Art. 36 - O Diretor-Geral do IMA, sem prejuízo de suas
peculiaridades, baixará normas complementares estabelecendo
critérios comuns para progressão e promoção.

Art. 37 - Os atuais servidores do IMA serão enquadrados nas
carreiras constantes do Anexo II no mesmo nível e grau em que
estejam posicionados na data de publicação desta lei.

Parágrafo único - No enquadramento, deve observar-se o seguinte:
- o atual cargo público de cada servidor será transformado em

cargo integrante de carreira de que trata esta lei, observados a
correlação estabelecida pelo Anexo III desta lei.

Art. 38 - Fica vedada a realização de concurso público para os
cargos da carreira de apoio técnico operacional, sendo extintas as
vagas existentes por vacância.

Art. 39 - O disposto nesta lei se aplica ao servidor aposentado,
assegurando-se seu enquadramento em nível correspondente ao
cargo ou à função em que se deu a aposentadoria.

Art. 40 - Nenhuma redução de remuneração poderá resultar na
aplicação do disposto nesta lei, devendo, no enquadramento de que
trata o art. 42 desta lei, ser assegurada ao servidor do IMA a diferença
como vantagem pessoal nominalmente identificável quando houver.

Art. 41 - O valor da vantagem pessoal nominalmente identificável
prevista no artigo anterior será reajustada nas mesmas datas e nos
mesmos índices adotados para os servidores públicos.

Art. 42 - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo
de sessenta dias.

Art. 43 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente
exercício, crédito especial de R$ 9.200.000,00 (nove milhões e
duzentos mil reais) nas dotações orçamentárias do IMA, para arcar
com as despesas de implantação e enquadramento do pessoal no
Plano de Carreira, podendo para este fim, anular, total ou
parcialmente, dotações orçamentárias na forma da Lei Federal n°
4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 44 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo seus efeitos financeiros a partir de 10/1/2002,
independentemente da data de enquadramento dos servidores.

Art. 45 - Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo 1
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(a que se refere o art. 50 da Lei n° de)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Quantitativa de Cargos Efetivos das Carreiras

- Carreira de Fiscal Estadual Aarooecuárin

526

	

de Suportei	14

	

Assistente Técnicoi	408

- Carreira de Gestão e Administração

lista em Gestãaj	47

150

Anexo II
(a que se refere o art. 50 da Lei n° de)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Estrutura das Carreiras

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário da
Legislativo" de 3.7.2002.

Anexo III
(a que se refere o art. 50 da Lei n° de)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Quadro de Correlação de Cargos

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuária
* - Os Quadros do Anexo 111 foram publicados na edição do "Diário
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do Legislativo" de 3.7.2002.

II - Carreira de Apoio Técnico Operacional
III - Carreira de Gestão e Administração

Anexo IV
(a que se refere o art. 50 da Lei n° de)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Quadro de Distribuição dos Percentuais de Servidores para cada Nível

- Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
* - Os Quadros do Anexo IV foram publicados na edição do "Diário

do Legislativo" de 3.7.2002.
II - Carreira de Apoio Técnico Operacional
III - Carreira de Gestão e Administração

Anexo V
(a que se refere o art. 5' da Lei n° de)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Descrição dos Cargos Efetivos

Denominação do Cargo: Ajudante Operacional
Código:
Descrição sumária:
a) Executar serviços de natureza simples para suporte

administrativo, conservação e limpeza, transportando papéis,
documentos, materiais, equipamentos e outros, interna ou
externamente, realizando atividade de zeladoria e portaria, seguindo
orientação de sua chefia imediata. Executar, sob a orientação e
supervisão do Fiscal Estadual Agropecuário e do Assistente Técnico
Agropecuário, as atividades de:

- Desempenhar atividades auxiliares, relacionadas com a defesa,
inspeção e fiscalização sanitária animal e vegetal, com médio grau de
complexidade;

- Captura de morcegos hematófagos;
- Coleta de amostras de produtos e subprodutos de origem vegetal e

animal para fins de fiscalização, padronização e classificação.
Descrição detalhada:
1 - Responsabilizar-se pela busca e entrega de materiais,

correspondência, documentos e outros, assegurando o correto
encaminhamento aos locais determinados pela chefia.

2 - Proceder à limpeza e conservação de instalações, móveis,

rÀ



54
equipamentos e utensílios do IMA.

3 - Preparar e servir café, chá, suco, água e lanches, sempre que
solicitado nas unidades da Autarquia.

4 - Receber e/ou recolher utensílios da copa dos diversos setores,
utilizando bandejas e/ou carrinhos e providenciando sua lavagem e
guarda nos devidos locais.

5 - Operar os equipamentos elétricos utilizados no desempenho de
suas atividades, obedecendo às respectivas instruções de uso.

6 - Manter em perfeitas condições de higiene o local e os utensílios
utilizados.

7 - Desempenhar serviços de portaria, vigilância e zeladoria em
horários diurnos e noturnos, recebendo e encaminhando pessoas.

8 - Controlar saída e entrada de pessoas, veículos e materiais nas
instalações do IMA.

9 - Auxiliar na remoção de móveis ou utensílios, transportando-os
conforme as solicitações para os locais predeterminados.

10 - Cuidar da conservação dos utensílios de limpeza utilizados,
zelando por sua limpeza e guarda.

11 - Atender as normas de segurança e higiene do trabalho.
12 - Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do

serviço e orientação superior.
13 - Substituir outros funcionários do IMA em sua área de atividade,

sempre que convocado pela chefia.
14 - Vistoriar, periodicamente, as instalações elétricas e o sistema

de componentes elétricos de prevenção contra incêndio da Autarquia,
efetuando sua manutenção preventiva e corretiva.

15 - Instalar e efetuar a manutenção preventiva de ar-condicionado,
aparelhos eletroeletrônicos e instalações diversas, baseando-se em
esquemas elétricos para assegurar o cumprimento e as exigências do
projeto.

16 - Instalar, examinar, consertar e cuidar da manutenção e
conservação dos equipamentos e instrumentos elétricos da Autarquia
que apresentarem defeitos.

17 - Efetuar trabalhos de marcenaria, armando, instalando e
reparando peças de madeira.

18 - Realizar reparos em móveis da Autarquia.
19 - Instalar e ajustar peças de madeira como janelas, portas, etc.,
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efetuando sua manutenção preventiva.
20 - Executar acabamentos, reparos e pintura em construções de

alvenaria, peças metálicas, madeira e outros materiais.
21 - Identificar problemas e realizar reparos em redes hidráulica e de

esgoto.
22 - Executar consertos e ajustes em estrutura metálica.
23 - Manter em condições de uso os instrumentos e equipamentos

necessários à realização de seus trabalhos.
24 - Executar atividades de manutenção em equipamentos,

instalações e materiais destinados ao funcionamento da autarquia.
25 - Zelar pelo cumprimento de normas de higiene, segurança e

prevenção de acidentes na realização de seus trabalhos.
26 - Operar o equipamento de telefonia para transmissão e

recebimento de comunicações internas, externas, locais ou
interurbanas.

27 - Receber e efetuar chamadas telefônicas urbanas, interurbanas
e internacionais, mediante autorização em formulário próprio, visando
estabelecer comunicação entre o solicitante e o destinatário.

28 - Zelar pelo bom funcionament o do equipamento telefônico,
solicitando manutenção e reparos sempre que necessário.

29 - Participar na localização de abrigos de morcegos hematófagos.
30 - Participar na captura de morcegos hematófagos, utilizando

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta
anticoagulante.

31 - Auxiliar no mapeamento dos municípios, dividindo-os em
setores para realização de campanhas de vacinação.

32 - Auxiliar na realização de campanhas de vacinação, utilizando
instrumentos apropriados.

33 - Auxiliar na coleta de materiais para exame de laboratório e
amostras de produtos vegetais para diagnóstico de doenças e pragas
e verificação de qualidade.

34 - Auxiliar na fiscalização de eventos agropecuários, verificando a
documentação sanitária de animais e vegetais.

35 - Auxiliar na execução de atividades administrativas, emitindo
certificados, atualizando os arquivos e outros, conforme a
necessidade.

36 - Coletar amostras nos estabelecimentos comerciais que
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produzam, preparem, beneficiem, distribuam, transportem,
industrializem, manipulem, armazenem e comercializem, ou em
trânsito, produtos e subprodutos de origem vegétal ou animal para fins
de fiscalização, padronização e classificação.

37 - Executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do
serviço e orientação superior.

Anexo V
(a que se refere ao art. 50 da Lei n° 	de

Instituto Mineiro de Agropecuária
Descrição dos Cargos Efetivos

Denominação do cargo: Auxiliar Operacional
Código:
Descrição sumária:
a) executar rotinas administrativas de preparação, organização,

arquivamento e encaminhamento de documentos e materiais sob
orientação;

b) executar sob a orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário e
do Técnico de Fiscalização Agropecuária as atividades de:
desempenho de atividades auxiliares, relacionadas com a defesa, a
inspeção e as fiscalizações sanitárias animal e vegetal, com médio
grau de complexidade; captura de morcegos hematófagos; coleta de
amostras de produtos e subprodutos de origens vegetal e animal para
fins de fiscalização, padronização e classificação.

Descrição detalhada:
1 - preencher, emitir formulários, quadros, tabelas e outros

documentos de controle administrativo relacionados com as atividades
de sua unidade de lotação;

2 - datilografar e digitar ofícios, circulares memorandos, quadros
demonstrativos tabelas, boletins, relatórios, requisições e outros
documentos pré-redigidos para atender às atividades administrativas;

3 - receber, registrar, conferir, classificar e realizar o controle de
entrada e saída de documentos bem como organizá-los para efetuar o
arquivamento ou a sua distribuição à orientação superior;

4 - desempenhar e executar serviços de secretaria e comunicação
em sua área de atuação;

5 - auxiliar na preparação e na classificação dos documentos para
microfilmagem, bem como operar, manejar o equipamento escolhendo
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o melhor método para microfilmar os documentos e conferir a
operação efetuada;

6 - operar máquinas copiadoras, abastecendo-as com o material
necessário, regulando-as e colocando-as em funcionamento para
reproduzir documentos de boa qualidade e controlar a movimentação
das copias, mediante autorização previamente preenchida;

7 - organizar as viagens de pessoal de sua área de atuação,
providenciando a reserva de passagens e hospedagem,
adiantamentos, os materiais a serem utilizados e os procedimentos
administrativos envolvidos na realização da viagem;

8 - levantar, em sua área de atuação, a necessidade de pequenos
reparos e serviços de manutenção em instalações, máquinas e
equipamentos, mediante contratação de serviços de terceiros ou
pessoal do quadro do IMÃ;

9 - providenciar materiais e equipamentos necessários ao
desenvolvimento das atividades de sua área de atuação;

10 - supervisionar e controlar os serviços de limpeza e conservação
da instalação, móveis, equipamentos e utensílios do IMA;

11 - preparar materiais e infra-estrutura necessários à realização de
cursos, seminários e outros serviços prestados pelo IMA;

12 - operar e controlar o uso de equipamentos de áudio e vídeo para
suporte às atividades de ensino e comunicação;

13 - realizar ou controlar serviços de almoxarifado, no que diz
respeito a estoques, identificação de necessidades de reposição e
aquisição dentro dos padrões do IMA, promovendo o adequado
armazenamento;

14 - zelar pelo funcionamento e pela conservação das máquinas e
dos equipamentos do IMA, orientando, controlando e providenciando a
limpeza e a manutenção periódicas, de acordo com as especificações
de cada fabricante;

15 - recepcionar e prestar informações a usuários e fornecedores do
IMÃ;

16 - programar e controlar serviços de transportes e outros de apoio
operacional, inclusive o que diz respeito ao uso de veículos, à
manutenção e aos reparos da frota do IMÃ;

17 - apoiar a compra de materiais e serviços, preenchendo as
solicitações de compra segundo os padrões do IMA;

rÃ'.



58
18 - apoiar a chefia no planejamento, na programação e na

execução das ações de suporte administrativo;
19 - realizar digitação e transcrição de dados em terminais de

computador, seguindo procedimentos previamente determinados;
20 - manter atualizado o cadastro de bens patrimoniais do IMA, de

acordo com o uso e a classificação e providenciar a assinatura dos
termos de responsabilidade por pessoa credenciada na respectiva
área de atuação;

21 - manter controles de prazos e validade de contratos de locação,
seguro, assinaturas, assistência técnica e outros, bem como promover
o acompanhamento e a avaliação da qualidade dos serviços
contratados;

22 - realizar contatos com clientes internos e fornecedores para
viabilizar etapas do processo de compras;

23 - manter discrição e sigilo no tratamento das informações;
24 - substituir outros funcionários do IMA em sua área de atividades

sempre que convocado por sua chefia;
25 - dirigir veículos leves ou pesados da Autarquia transportando

pessoas, materiais de consumo, bens patrimoniais e encomendas
para locais preestabelecidos, conforme determinação da chefia;

26 - manter o veículo em bom estado de conservação e
funcionamento, realizando pequenos reparos ocasionais;

27 - auxiliar se necessário no carregamento e no descarregamento
do material transportado;

28 - realizar viagens a serviço, conforme escala, programação e
autorização da chefia;

29 - anotar a quilometragem percorrida, gastos de combustível e
outras despesas para facilitar o controle;

30 - realizar diariamente a limpeza do veículo;
31 - recolher o veículo após a jornada de trabalho;
32 - participar na localização de abrigos de morcegos hematófagos;
33 - participar na captura de morcegos hematófagos, utilizando

equipamentos apropriados para que seja aplicada a pasta
anticoagulante;

34 - auxiliar no mapeamento dos municípios, dividindo-os em
setores para realização de campanhas de vacinação;

35 - auxiliar na realização das campanhas de vacinação, utilizando
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instrumentos apropriados;

36 - auxiliar na coleta de materiais para exame de laboratório e
amostras de produtos vegetais para diagnóstico de doenças, pragas e
verificação de qualidade;

37 - auxiliar na fiscalização de eventos agropecuários, verificando a
documentação sanitária de animais e vegetais;

38 - auxiliar na execução de atividades administrativas, emitindo
certificados, atualizando os arquivos e outros, conforme

a necessidade;
39 - coletar amostras nos estabelecimentos comerciais que

produzem, preparem, beneficiem, distribuem, transportem,
industrializem, manipulem, armazenem e comercializem, ou em
trânsito, produtos e subprodutos de origens vegetal e animal para fins
de fiscalização, padronização e classificação;

40 - desempenhar outras atividades correlatas inerentes ao seu
cargo de atuação conforme necessidade do serviço e orientação
superior.

Denominação do cargo: Assistente Administrativo
Código:
Descrição sumária:
1 - realizar atividades de controle e execução orçamentária e

financeira relacionadas com a administração interna do IMA,
mantendo atualizados os registros das informações pertinentes a
esses serviços;

2 - executar serviços complementares da administração de pessoal
e de apoio às ações de desenvolvimento de recursos humanos;

3 - executar a produção de informações e a implantação e o
desenvolvimento de sistemas informatizados.

Descrição detalhada:
1 - alimentar os programas e as fontes de informações de sua

unidade através do registro de dados, nos microcomputadores, nos
livros, nas fichas, nos formulários, nos quadros, nos painéis e outros;

2 - apoiar e orientar as equipes do IMA no uso adequado dos
recursos computacionais, em aspectos de "hardware" e "software";

3 - dar suporte as equipes do IMA no uso adequado de linguagens,
sistemas operacionais, banco de dados, redes comunicação a
distância ou outras funções de apoio à operação de computador;

rs



60
4 - manter a integridade do banco de dados de uso do IMA;
5 - preparar "backup' dos bancos de dados e arquivos em geral;
6 - assessorar os usuários no uso de recursos da microinformática;
7 - apoiar a preparação e implantar manuais de instruções para

orientação de procedimentos e uso de sistemas informatizados;
8 - implementar planos de contingência enfocando segurança,

recuperação de dados e funcionamento de emergência;
9 - colaborar com outros profissionais da informática na solução de

problemas relacionados com o uso dos recursos computacionais
disponíveis no IMA e do leiaute físico, visando ao melhor
aproveitamento de espaços e à interação entre as unidade
organizacionais da Autarquia;

10 - controlar e acompanhar a prestação de serviços de instalação,
reparos e manutenção dos equipamentos de informática do IMA;

11 - responsabilizar-se pelo material e pelos equipamentos utilizados
em suas atividades;

12 - prestar informações aos públicos interno e externo relativas a
sua área de atuação, orientando as partes dentro do disposto nas
instruções, nas rotinas e nas normas da Autarquia;

13 - planejar, organizar e manter o controle de arquivos e fichários,
acompanhando a tramitação de documentos e expedientes da
unidade;

14 - acompanhar o processo de compras auxiliando no controle de
qualidade e na fiscalização das especificações dos materiais
adquiridos;

15 - controlar a incorporação e o remanejamento de bens
patrimoniais realizando inventário periódico e a atualização do
cadastro do ativo imobilizado;

16 - efetuar levantamentos, anotações, cálculos, conferências
diversas registros para relatórios, controles administrativos e
financeiros processos e outros expedientes de sua área de atuação;

17 - executar atividades administrativas de pessoal, material,
finanças, produção e prestação de serviços, classificando, conferindo
• controlando o fluxo de documentos;

18 - atender e dar suporte à gestão do IMA, prestando informações
• resolvendo dúvidas quanto a situações de convênios e contratos
firmados, saldo e aplicações, posição orçamentária, liberação de
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recursos e movimentações financeiras;

19 - operar o Sistema de Administração Financeira - SIAF - no IMA,
registrando informações e emitindo relatórios para análises
prospectivas, estudos de viabilidade e outros elementos de suporte a
decisão;

20 - proceder à classificação orçamentária de despesas autorizadas,
mediante solicitação da chefia, levando em conta o processo de
execução orçamentária definido;

21 - acompanhar a posição das liberações de recursos pelas fontes
previstas no orçamento da Autarquia;

22 - controlar e prestar informações sobre a posição orçamentária e
financeira de contratos e convênios firmados pelo IMA;

23 - providenciar a execução das atividades financeiras do IMA para
pagamentos, recebimentos, controles e aplicações, seguindo as
diretrizes do IMA e promovendo a integridade e a atualização das
bases de dados dos sistemas de administração financeira e contábil;

24 - apoiar o acompanhamento da situação contábil do IMA, zelando
por sua correção e legalidade;

25 - preparar e fornecer elementos para prestação de contas de
acordo com as exigências dos órgãos de controle;

26 - orientar dirigentes e técnicos do IMA na prestação de contas
referente a adiantamento de viagens, recursos para pronto pagamento
e outros pertinentes;

27 - manter controle dos saldos dos convênios, compatibilizando
informações das áreas executoras de planejamento e financeira,
verificando se os demonstrativos e os balanços se equivalem para
informar os saldos às instituições envolvidas e aosdiretores;

28 - encaminhar prestação de contas às instituições parceiras e
financiadoras e aos órgãos de controle após a assinatura dos
responsáveis;

29 - documentar movimentações bancárias e elaborar o fluxo de
caixa do IMA, registrando compromissos financeiros, despesas e
receitas a fim de possibilitar as decisões na Autarquia;

30 - emitir carnês e outros instrumentos para recebimentos pelo
IMA;

31 - responsabilizar-se pela elaboração do caixa diário do IMA para
lançamentos financeiros e contábeis;
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32 - preparar documentos financeiros do IMA;
33 - atender às normas de segurança de trabalho;
34 - executar outras atividades correlatas conformenecessjdade do

serviço e orientação superior.
Denominação do cargo: Analista em Gestão e Administração
Código:
Descrição sumária:
1 - desenvolver e orientar a sistematização e a análise de

informações para o controle e o processo decisório na administração
geral do IMA, a elaboração • de instrumentos de gestão e a
implementação de sistemas de documentação e informações no
âmbito da educação para o trabalho.

2 - desenvolver e orientar a sistematização e a análise de
informações para os planejamentos estratégico, programático e
orçamentário do IMA, a elaboração de instrumentos de gestão e a
implementação de sistemas de acompanhamento, avaliação e
controle no âmbito da agropecuária.

Descrição detalhada:
1 - planejar, organizar e supervisionar os planos e programas ou

propostas financeiras, estabelecendo estratégias e métodos de
trabalho para permitir a consecução dos objetivos preestabelecidos;

2 - avaliar o desempenho administrativo, comparando as metas
programadas e os resultados atingidos para planejar, organizar e
implantar novos métodos no serviço administrativo;

3 - estudar e propor racionalização administrativa, sugerindo e
implantando métodos, rotinas de serviços e recursos técnicos como
organogramas, fluxogramas e outros, para simplificar, operacionalizar
e agilizar a execução das tarefas administrativas;

4 - analisar os recursos físicos e financeiros disponíveis e a rotina
dos serviços existentes, coletando informações em documentos ou
junto ao pessoal para avaliar, estabelecer ou alterar práticas
administrativas;

5 - acompanhar o desenvolvimento da estrutura administrativa da
organização, verificando o funcionamento de suas unidades, segundo
regimentos e regulamentos vigentes, para propor e efetivar sugestões;

6 - proceder ao acompanhamento das execuções física e financeira,
seguindo os procedimentos adotados e examinando orçamentos, para
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assegurar a obtenção dos resultados propostos;

7 - representar a Autarquia em juízo, ativa ou passivamente como
autora, ré, litisconsorte, assistente ou depoente mediante procuração
do Diretor-Geral;

8 - emitir pareceres em processos administrativos da Autarquia e
responder a consultas sobre a matéria jurídica, quando solicitado pela
direção, sugerindo soluções legais, inclusive nulidade e revogações
de atos administrativos;

9 - apreciar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros
instrumentos jurídicos obrigacionais;

10 - preparar minutas de informações a serem prestadas em
mandato de segurança contra o Diretor-Geral;

11 - prestar assistência necessária à Autarquia em todos os
assuntos jurídicos de seu interesse;

12 - planejar, inspecionar e controlar o sistema de registro e
operações contábeis, atendendo às necessidades administrativas e as
exigências legais;

13- proceder à classificação e à avaliação das despesas;
14 - elaborar relatórios sobre as situações patrimonial, econômica e

financeira da autarquia;
15- acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil;
16 - manter controles atualizados relativos à execução de contratos

e convênios, seguros e contratos administrativos da Autarquia;
17 - acompanhar e atender a ações relativas a auditorias interna e

externa;
18 - assessorar a direção do IMA em problemas financeiros,

contábeis e orçamentários, dando pareceres técnicos que subsidiem
decisões sobre políticas, planejamento, programação e instrumentos
de ação, bem como propor reformulação de metodologias;

19 - orientar a atuação de equipes nas etapas de preparação,
acompanhamento e controle de projetos no que se refere a sua área
de atuação;

20 - manter organizadas suas atividades, possibilitando a plena
substituição quando necessário;

21 - promover a adequada apuração das despesas relacionadas
com os convênios e contratos firmados pelo IMA e orientar a
preparação das prestações de contas dos recursos de projetos
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administrados pela Autarquia, levando em conta os padrões
exigidos pelas instituições financiadoras e pelos órgãos de controle;

22 - verificar e orientar os critérios utilizados nas etapas das
execuções orçamentária e financeira do IMA;

23 - administrar e coordenar os projetos e programas relativos a
acompanhamento sociofuncional e o sistema de avaliação de
desempenho visando ao desenvolvimento dos servidores, das equipes
de trabalho e da própria Autarquia;

24 - elaborar e montar banco de dados relativos aos recursos
humanos da Autarquia, armazenando e atualizando informações
sobre o histórico profissional de cada servidor;

25 - propor e coordenar as atividades de orientação, remanejamento
e readaptação profissional, visando à correta adequação e ao
desenvolvimento dos servidores na Autarquia;

26 - realizar levantamentos de necessidade de recursos humanos,
registrando e analisando a demanda;

27 estudar, planejar e recomendar novos métodos e técnicas de
trabalho para melhorar os índices de eficiência detectados na
avaliação de desempenho, visando ao desenvolvimento de recursos
humanos;
28 - elaborar, arquivar e manter atualizados os perfis

profissiográficos dos cargos da Autarquia;
29 - identificar e acompanhar a carência de recursos humanos na

Autarquia, solicitando e propondo concursos públicos para
preenchimento de vagas;

30 - colaborar no planejamento de políticas e programas de
qualificação e desenvolvimento de recursos humanos;
31 - elaborar e apresentar relatórios das atividades realizadas, dos

procedimentos adotados e dos resultados obtidos, demonstrando as
políticas norteadoras de sua área de atuação;

32 - analisar e desenvolver soluções para os problemas unitários e
sistêmicos de biblioteconomia e informação documental, possibilitando
a formulação da política do planejamento, a implantação e o controle
das atividades da unidade;

33 - realizar projetos relativos à estrutura de normalização da coleta,
do tratamento e da recuperação das informações documentárias, bem
como a sua efetivação e padronização;
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34 - estabelecer, coordenar e executar a política de seleção e

aferição de material bibliográfico, programando as prioridades de
aquisição e a operacionalização dos serviços;

35 - registrar, catalogar e classificar livros, publicações oficiais e
periódicos, utilizando regras e sistemas específicos para armazenar,
recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários;

36 - organizar o serviço de intercâmbio, filiando-se a órgãos
congêneres;
37 - realizar planejamentos, estudos, análise e previsão de

naturezas econômica, financeira e administrativa, aplicando os
princípios e as teorias da economia no tratamento de assuntos
referentes à produção, ao incremento e à distribuição de bens, a fim
de formular soluções e diretrizes para os problemas econômicos da
Autarquia, assegurando sua viabilidade;

38 - estudar a organização da produção, os métodos de
comercialização, a tendência dos mercados, a política de preços, a
estrutura de crédito, os índices de produtividade e outros indicadores
econômicos, analisando dados coletados relativos às políticas
econômica, financeira, orçamentária, comercial, cambial de crédito e
outras, para formular estratégias de ação que melhoratendam à
Autarquia;

39 - redigir, condensar e interpretar e coordenar crônicas ou
comentários a respeito de acontecimentos políticos sociais e
econômicos que envolvam a Autarquia, para serem divulgados pelos
meios de comunicação;

40 - escrever artigos e textos diversos, analisando e comentando
fatos, causas e possíveis conseqüências, para possibilitar a
divulgação de notícias de interesse da Autarquia;

41 - assessorar a direção geral no relacionamento com outros
órgãos, ativando a política de relações públicas da Autarquia;

42 - participar de reuniões, recepções e outros acontecimentos
significativos de interesse da Autarquia;

43 - elaborar planos e programas de relações públicas, verificando
os meios de comunicação disponíveis para estabelecer e desenvolver
atividades e dar cobertura aos eventos internos e externos;

44 - criar leiautes, bonecos e artes-finais analisando as matérias
para anúncios, divulgação e outras realizações de natureza
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promocional;

45 - executar outras atividades correlatas, conforme necessidade do
serviço e orientação superior.

Denominação do cargo: Fiscal Estadual Agropecuário
Código:
Descrição sumária:
Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de: defesas

sanitárias vegetal e animal; classificação e padronização de produtos
e subprodutos de origens vegetal e animal; inspeção das produções
agrícola e agroindustrial; conservação de produtos e subprodutos de
origens vegetal e animal; comercialização e uso de insumos agrícolas.

Descrição detalhada:
1 - inspecionar e fiscalizar pessoas físicas e jurídicas de direitos

público e privado que executem atividade de produção, preparo,
beneficiamento, distribuição, transporte, industrialização, manipulação,
armazenamento e comercialização de insumos, produtose
subprodutos vegetal, animal e agroindustrial;

2 - executar, controlar e fiscalizar o cumprimento de normas,
padrões e procedimentos para: produção de sementes e mudas;
proteção da saúde do consumidor; preservação do meio ambiente;
inspeção de produtos cárneos e lácteos;

3 - orientar e fiscalizar o uso .do selo de qualidade, certificado de
qualidade e certificado de origem;

4 - orientar, controlar e executar atividades de vigilância sanitária;
5 - promover o levantamento ë orientar a aplicação de medidas de

controle sanitário;
6 - fiscalizar e controlar o trânsito de animal, vegetal, parte de

vegetal, produto e subproduto de origens animal e vegetal, material
biológico e de multiplicação;

7 - apreender e destruir animal, vegetal, parte de vegetal, semente,
produto, subproduto de origens animal e vegetal em trânsito,
contaminado por doença, praga ou fora do padrão;

8 - interditar área pública ou privada para: controle sanitário, defesa
do consumidor e do meio ambiente;

9 - inspecionar e fiscalizar o uso de agrotóxico, seus componente e
afins;

10 - fiscalizar e controlar o registro de estabelecimento comercial e o
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cadastro de insumos, produtos e subprodutos vegetal, animal e
agroindustrial;

11 - fiscalizar a prestação de serviços, o comércio de insumos,
produtos e subprodutos vegetal, animal e agroindustrial;

12 - executar perícia, arbitramento, vistoria, laudo e parecer técnico;
13 - executar, controlar e fiscalizar as atividades de padronização e

classificação de vegetal e animal;
14 - emitir e supervisionar a emissão de certificado de classificação

de animal e vegetal;
15 - supervisionar, executar e fiscalizar serviço de classificação e de

tipificação de algodão em pluma;
16 - orientar e expedir instruções que visem à divulgação de técnica

e método de proteção da saúde, de defesa sanitária, de preservação
do meio ambiente e de defesa do consumidor;

17 - fiscalizar o destino final de embalagens e resíduos de
agrotóxicos;

18 - emitir documento para trânsito, controle de produção e inspeção
de produtos vegetal e animal;

19 - orientar, supervisionar e fiscalizar quarentenário para
isolamentos vegetal e animal.

Denominação do Cargo: Analista de Suporte a Fiscalização Código:
Descrição sumária:
Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de defesa

sanitária animal, de inspeção da produção e da indústria de produtos
de origem animal, de fiscalização do comércio e do uso de produto
veterinário.

Descrição detalhada:
1 - Planejar, coordenar, executar e fiscalizar as atividades de defesa

sanitária vegetal, de padronização e classificação de produtos de
origem vegetal, de inspeção de produtos agrícola e agro-industrial, de
conservação de produtos e subprodutos de origem vegetal, de
fiscalização do comércio e uso de insumos

agrícolas.
2 - Realizar análises químicas em solos, fertilizantes corretivos,

rações, misturas minerais, agrotóxicos e seus resíduos em águas,
produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, operar aparelhos
específicos de laboratório e de alto nível de sofisticação.
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3 - Realizar análises para diagnósticos entomológicos,

fitopatológicos e de doenças animais, fazer testes sorológicos,
produzir vacinas e pasta vampiricida.

4 - Realizar análises microscopias, microbiológicas e físico-químicas
em águas, solos, plantas, produtos e subprodutos de origem animal e
vegetal. Desenvolver atividades na área de biotecnologia.

Denominação do Cargo: Assistente Técnico Agropecuário
Código:
Descrição sumária:
Executar sob a orientação e supervisão do Fiscal Agropecuário as

atividades de:
- Defesa sanitária animal e vegetal;
- Padronização e classificação vegetal de produtos e subprodutos de

origem vegetal;
- Inspeção da produção •agropecuária e agroindustrial, da

conservação de produtos e subprodutos de origem agropecuária;
- Fiscalização do comércio e do uso de insumos agropecuários;
- Fiscalização do trânsito de produtos animais e vegetais;
- Laboratório.
Descrição detalhada:
1 - Orientar a coleta de amostras de produtos e subprodutos de

origem vegetal para fins de classificação e tipificação.
2 - Classificar produtos de origem vegetal, seus subprodutos e

resíduos de valor econômico.
3 - Coletar amostras de insumõs agropecuários para análises físico-

químicas de controle de qualidade.
4 - Coletar amostras de produtos de origem animal para fins de

controle de qualidade ou diagnóstico epidemiológico.
5 - Auxiliar o preparo de antígenos, vacinas e produtos biológicos,

preparar soluções, reagentes e padrões (simples e complexos).
6 - Executar tarefas de apoio à fiscalização do comércio e do uso de

insumos agropecuários, de apoio à inspeção da produção de
sementes.

7 - Promover a educação sanitária através de orientação ao produtor
sobre as doenças e suas conseqüências.

8 - Fiscalizar a realização das campanhas de vacinação contra
doenças, através de visitas às propriedades.
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9 - Fiscalizar o recebimento de vacinas pelas casas revendedoras,

verificando a embalagem, a temperatura dos refrigeradores onde
ficam armazenadas e a data do seu vencimento.

10 - Auxiliar na interdição de propriedades após a constatação de
doenças contagiosas.

11 - Orientar a captura de morcegos hematófagos, aplicação de
pasta anticoagulante, visando sua de população.

12 - Fiscalizar a realização de Eventos Agropecuários e acompanhar
a desinfecção e desinfestação das instalações, bem como verificar a
documentação de animais e plantas para o ingresso nos eventos.

13 - Fiscalizar o trânsito de produtos agropecuários, animais,
exigindo e examinando a documentação sanitária quando se tratar de
transporte local, regional ou interestadual, visando prevenir a
disseminação de doenças.

Anexo VI
(a que se refere ao art. 5 0 da Lei n° 	de

Quadro de Cargos Comissionados
* - O Quadro do Anexo VI foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.

Anexo VII
(a que se refere ao art. 5° da Lei n o 	de

Descrição dos Cargos Comissionados
Denominação do Cargo: Assessor Especial
Código:
Descrição sumária:
Prestar assessoramento à Diretoria-Geral em assuntos

administrativos, financeiros e técnicos, bem como na elaboração de
projetos de natureza econômica e social.

Descrição detalhada:
1 - Prestar assessoramento a Diretoria-Geral em sua especialidade.
2 - Pesquisar, analisar, interpretar informações e dados que

envolvam a compatibilização de planos, projetos e programas da
Autarquia.
3 - Analisar processos e elaborar pareceres, estudos e relatórios de

trabalhos.
4 - Auxiliar na implantação e acompanhamento de atividades

programadas.
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Pré-requisitos:
Qualificação: Possuir diploma de nível superior.
Experiência: três anos na área de atuação.
Denominação do Cargo: Assistente Técnico
Código:
Descrição sumária:
Executar, assistir, controlar e fiscalizar as atividades de defesa

sanitária animal e vegetal; apoio e produção laboratorial;
inspeção de produtos de origem animal, vegetal e agroindustrial:

planejamento, informatização, desenvolvimento institucional
orçamento, finanças e administração.

Descrição detalhada:
1 - Executar e assistir o órgão nas atividades de planejamento,

administrativo, financeiro e técnico.
2 - Executar e assistir o órgão no levantamento de dados, análise,

elaboração e implantação de sistemas administrativos ou técnicos.
3 - Executar e assistir o órgão no desenvolvimento de programas de

informatização de dados que atendam às atividades.
4 - Elaborar nota técnica sobre matéria de natureza administrativa,

financeira, jurídica, auditoria e técnica.
5 - Executar e assistir o órgão nas atividades relativas à defesa

sanitária animal e vegetal, na inspeção e fiscalização de produtos de
origem animal e vegetal.

6 - Executar e assistir ao órgão nas atividades relativas às análises
laboratoriais e à produção laboratorial.

7 - Dar apoio técnico e institucional a eventos agropecuários.
Pré-requisitos:
Qualificação: Possuir diploma de curso de nível superior ou ter no

mínimo 500 horas de curso técnico.
Experiência: três anos de experiência na área de atuação.
Denominação do Cargo: Coordenador
Código:
Descrição sumária:
Coordenar, promover, executar, desenvolver, orientar e acompanhar

as atividades relativas à elaboração de propostas orçamentárias anual
e plurianual, à modernização e ao desenvolvimento organizacional, ao
planejamento e de processamento eletrônico de dados.
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Descrição detalhada:
1 - Elaborar as propostas orçamentárias anual e plurianual.
2 - Elaborar a programação trimestral de despesa e receita com

base na programação física.
3 - Acompanhar a execução orçamentária e propor alterações

necessárias, com base no comportamento da receita e da despesa.
4 - Detalhar os processos para elaboração e manutenção de normas

de procedimentos.
5 - Estabelecer critérios de codificação para normas e formulários e

exercer o controle qualitativo sobre a impressão e reimpressão desses
formulários.

6 - Promover, orientar e coordenar a elaboração de planos e
programas de interesse do IMA em consonância com as orientações
do Sistema Estadual de Planejamento.

7 - Promover e coordenar a programação anual de atividades e
elaborar planos, programas, projetos e atividades e acompanhar sua
execução.

8 - Elaborar relatórios analíticos da execução de planos, programas,
projetos e atividades.

9 - Coordenar, orientar as atividades de informática nas unidades de
apoio e finalista do IMA.

10 - Promover o desenvolvimento de programas de informatização e
acompanhar as tendências tecnológicas, propondo adequação no
âmbito do IMA.

Pré-requisitos:
Qualificação: Possuir diploma de nível superior.
Experiência: três anos de na área de atuação.
Denominação do Cargo: Delegado Regional
Código:
Descrição sumária:
Coordenar, controlar e fiscalizar a execução dos programas do IMA

na sua circunscrição.
Descrição detalhada:
1 - Representar o IMA na área da Delegacia Regional.
2 - Responsabilizar-se pela gestão estratégica global da Delegacia.
3 - Cumprir e fazer cumprir as políticas, diretrizes e normas do IMA.
4 - Apoiar todas as atividades para o desenvolvimento do trabalho
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nos Escritórios Seccionais.

5 - Elaborar o Plano de Trabalho da Delegacia, negociá-lo com a
Diretoria e executá-lo de forma a garantir os resultados programados
e contratados, acompanhando-os em avaliações gerenciais
trimestrais.

6 - Propor à Diretoria alocação e remoção de servidores no âmbito
da Delegacia Regional.

7 - Responsabilizar-se pela gestão orçamentário-financeira na área
da Delegacia.

8 - Manter estreito relacionamento com clientes e parceiros
estratégicos da região.

9 - Negociar contratos, convênios e acordos, representando o IMA,
na área de abrangência da Delegacia Regional, cuidando de todos os
detalhes para a assinatura desses documentos pelo Diretor-Geral.

10 - Garantir que as ações de todos os servidores da Delegacia
Regional, individual e coletivamente, sejam desenvolvidas com o
objetivo de se cumprir a missão do IMA.

11 - Negociar, com os Chefes dos Escritórios Seccionais e
Assistentes Técnicos que compõem a Delegacia, os respectivos
Planos Anuais de Trabalho de suas Unidades.

12 - Participar das avaliações trimestrais de todos os Escritórios
Seccionais da área de atuação da Delegacia Regional.

13 - Coordenar, junto com a Divisão de Projetos Agroindustriais, os
Projetos de Matadouros no âmbito da Delegacia Regional.

14 - Coordenar, orientar e supervisionar a fiscalização do uso do
selo de qualidade, do certificado de qualidade e do certificado de
origem.

15 - Identificar necessidade de treinamento para os servidores
lotados na Delegacia e para os Chefes de Escritórios Seccionais,
especialmente nos aspectos gerenciais, em conjunto com a Divisão de
Recursos Humanos.

16 - Discutir e definir com os Assistentes os treinamentos propostos
na área técnica.

17 - Responder pelo Escritório Seccional na falta ou ausência do
titular ou indicar outro responsável pelo escritório seccional para
substituir o titular.

18 - Propor alternativas para a solução de problemas, com base na
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análise de fatores críticos que ameacem prejudicar o alcance dos
resultados da Delegacia.

19 - Garantir a unidade da Delegacia de forma que ela seja como
uma federação composta de diversas unidades associadas, que são
os Escritórios Seccionais.

20 - Coordenar e supervisionar a fiscalização do trânsito de animal e
vegetal, de insumo, de produto e subproduto agropecuário e
agroindustrial.

21 - Acompanhar e avaliar anualmente o desempenho dos
servidores da DR, detectando a necessidade de promover ações,
buscando a readaptação desses servidores ao trabalho ou a melhoria
de seu desempenho.

22 - Executar outras atividades afins.
Pré-requisitos:
Qualificação: Possuir diploma de curso de nível superior.
Experiência: três anos de experiência na instituição
Denominação do Cargo: Chefe de Escritório Seccional
Código:
Descrição sumária:
Executar programas e atividades do IMA em sua área de
atuação.
Descrição detalhada:
1 - Executar programas de prevenção, combate e controle das

pragas e doenças dos animais e dos vegetais.
2 - Executar a inspeção e a fiscalização de insumo, produto e

subproduto agropecuário e agroindustrial.
3 - Executar programas nas áreas da fisiopatologia da reprodução e

de melhoramento animal.
4 - Coletar material para exame de laboratório.
5 - Executar vigilância epidemiológica.
6 - Cadastrar estabelecimento que industrialize, manipule ou

beneficie, armazene e comercialize insumo, produto e subproduto
agropecuário e agroindustrial.

7 - Fiscalizar e inspecionar estabelecimento que industrialize,
manipule ou beneficie, armazene e comercialize insumo, produto e
subproduto agropecuário e agroindustrial.

8 - Aplicar multa na forma da legislação vigente.
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9 - Fiscalizar o trânsito de animal, vegetal, parte de vegetal,

insumo, produto e subproduto agropecuário e agroindustrial.
10 - Emitir documento sanitário.
11 - Orientar e fiscalizar atividade delegada pelo IMA.
12 - Cadastrar, credenciar, fiscalizar os profissionais que exercem

atividades de responsável técnico.
13 - Apreender veículo que descumprir norma sanitária, executar a

interdição de área pública ou privada e de estabelecimento.
14 - Apreender, sacrificar, incinerar e destruir animal, vegetal, parte

de vegetal, insumo, produto e subproduto agropecuário e
agroindustrial.

15 - Executar a classificação vegetal.
16 - Orientar, controlar e supervisionar as atividades dos postos de

fiscalização.
17 - Orientar, inspecionar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do

certificado de qualidade e do certificado de origem.
18 - Exercer atividades afins.
Pré-requisitos:
Qualificação: Formação em Medicina Veterinária ou Agronomia.
Treinamentos na área gerencial com carga horária de 40 horas.
Denominação do Cargo: Superintendente
Código:
Descrição sumária:
Planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades
da área de sua atuação.
Descrição detalhada:
1 - coordenar e supervisionar as atividades de defesas sanitárias

animal e vegetal;
2 - coordenar e supervisionar a inspeção e a fiscalização de

estabelecimento, produto e subproduto de origens vegetal e
agroindustrial;

3 - coordenar e supervisionar a fiscalização de insumo, produto e
subproduto de origens vegetal e agroindustrial;

4 - coordenar e supervisionar a padronização e a classificação
vegetal;

5 - participar de julgamento de recurso contra ato que imponha pena
decorrente de infração apurada por sua fiscalização;
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6 - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a
concessão do selo de qualidade, a emissão do certificado de
qualidade e do certificado de origem;

7 - coordenar e supervisionar a comercialização e a utilização de
produto e subproduto de uso agrícola;

8 - coordenar e supervisionar a inspeção e a fiscalização de
estabelecimento, produto e subproduto de origens animal e
agroindustrial;

9 - coordenar e supervisionar a comercialização e a utilização de
produto e subproduto de uso veterinário;

10 - coordenar e supervisionar as atividades de combate e controle
das doenças dos rebanhos;

11 - coordenar e supervisionar a fiscalização de criatório e abate de
animal silvestre;

12 - participar de julgamento de recurso contra ato que imponha
pena decorrente de infração apurada por sua fiscalização;

13 - coordenar e supervisionar as atividades relacionadas com a
concessão do selo de qualidade, a emissão do certificado de
qualidade e do certificado de origem;

14 - planejar, coordenar, organizar, supervisionar a promoção de
produtos e subprodutos agropecuários e agroindustrial e de evento
agropecuário;

15 - planejar, coordenar, organizar, supervisionar e avaliar evento
agropecuário;

16 - elaborar normas para a realização de evento e utilização de
recinto para evento agropecuário;

17 - coordenar e orientar a colaboração do IMA com as associações
de produtores e criadores;

18 - elaborar normas para a concessão do selo de qualidade, a
emissão do certificado de qualidade e do certificado de origem de
produtos e subprodutos agropecuário e agroindustrial;

19- elaborar programas de divulgação;
20 - planejar, coordenar, organizar e supervisionar as atividades

administrativas e financeiras;
21 - supervisionar e controlar atividades de compra, registro, guarda

e alienação de bem imóvel, móvel e semovente;
22 - coordenar e supervisionar as atividades de admissão,
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exoneração, demissão, movimentação, registro e treinamento de
pessoal;

23 - coordenar e supervisionar e controlar o fornecimento e a
movimentação de recursos materiais e financeiros;

24 - efetuar análise contábil e financeira;
25 - coordenar e supervisionar a programação financeira;
26 - participar da elaboração e acompanhar a execução do

orçamento anual;
27 - coordenar e supervisionar o acompanhamento das despesas

em nível de plano, programa, projeto e atividade;
28 - exercer atividades afins.
Pré-requisitos:
Qualificação: possuir diploma de nível superior na área de atuação.
Experiência: possuir cinco anos de experiência em área afim.
Denominação do cargo: Chefe de Divisão
Código:
Descrição sumária:
Executar e controlar as atividades da área de sua atuação.
Descrição detalhada:
1 - controlar o registro e a movimentação de servidor;
2 - cumprir e fazer cumprir o Estatuto dos Servidores Públicos Civis

do Estado de Minas Gerais;
3 - coordenar a realização de concurso público;
4 - coordenar o programa de avaliação de desempenho;
5 - programar, coordenar e supervisionar o treinamento de pessoal;
6 - controlar atividades de compra, registro, guarda e alienação de

bem imóvel, móvel e semovente;.
7 - coordenar a elaboração do inventário anual;
8 - coordenar a vistoria de bens patrimoniais e propor reparo ou

alienação;
9 - controlar a destinação, a movimentação e a conservação dos

bens patrimoniais;
10 - controlar e fiscalizar a movimentação, a manutenção, a

conservação e o uso dos veículos;
11 - controlar e supervisionar os serviços contábeis, as

demonstrações financeiras, os balancetes patrimoniais e o balanço
anual;
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12 - acompanhar o plano de contas, propondo a alteração que se

fizer necessária;
13 - coordenar a execução de balancetes mensais, balanço anual,

demonstrações financeiras e de resultado;
14 - manter-se atualizado sobre a legislação pertinente;
15 - controlar contábil e financeiramente acordo, ajuste, contrato e

convênio;
16 - inspecionar e fiscalizar a produção de insumo, produtos e

subprodutos vegetal e agroindustrial;
17 - inspecionar e fiscalizar pessoas física e jurídica de direitos

público e privado que executem atividade de produção,
industrialização, manipulação, armazenamento e comercialização de
insumo, produtos e subprodutos animal, vegetal e agroindustrial;

18 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem a
serem usados em insumo, produtos e subprodutos vegetal e
agroindustrial;

19 - controlar e fiscalizar o cumprimento de normas, padrões e
procedimentos para o sistema de produção de semente e muda;

20 - recomendar o plantio de espécies agrícolas e cultivares para os
sistemas de certificação e fiscalização de semente e muda;

21 - controlar as atividades de informação estatística e registro;
22 - inspecionar e fiscalizar o uso de agrotóxico, seus componentes

e afins;
23 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de

qualidade e do certificado de origem;
24 - controlar as atividades de defesa sanitária vegetal;
25 - orientar, controlar e manter sistema de informação fitossanitária;
26 - interditar área pública ou privada para controle fitossanitário e

executar compulsoriamente as medidas recomendadas;
27 - promover levantamento e orientar a aplicação de medidas de

controle fitossanitário;
28 - controlar o trânsito de vegetal, parte de vegetal, produto,

subproduto, materiais biológico e de multiplicação;
29 - aplicar sanção a infrator de norma de defesa sanitária vegetal;
30 - apreender e destruir vegetal, parte de vegetal, semente,

produto, subproduto em trânsito contaminados por doença ou praga
ou fora de padrão;
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31 - controlar o registro e cadastro do comércio de insumo,

produtos e subprodutos vegetal e agroindustrial;
32 - cadastrar e propor registro, credenciamento e cassação destes;
33 - fiscalizar a prestação de serviços, o comércio de insumos,

produtos e subprodutos vegetal e agroindustrial;
34 - aplicar multa e propor a interdição de estabelecimento, executar

perícia, arbitramento, vistoria, laudo e parecer técnico;
35 - controlar e fiscalizar as atividades de padronização e a

classificação vegetal;
36 - emitir e supervisionar a emissão de certificado de classificação

vegetal;
37 - fiscalizar serviço de classificação e de tipificação de algodão em

pluma;
38 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de

qualidade e do certificado de origem;
39 - propor normas para credenciar e cassar credenciamento de

postos de classificação;
40 - controlar e fiscalizar as atividades de defesa sanitária animal;
41 - controlar e fiscalizar o trânsito de animal e a vigilância

epidemiológica;
42 - controlar e fiscalizar o cumprimento de normas sanitárias em

evento pecuário;
43 - elaborar, controlar é manter sistema de informação

zoossanitário;
44 - interditar área pública ou privada, para controle zoossanitário;
45 - exercer atividades relacionadas com a defesa sanitária, a saúde

animal, a fiscalização da indústria, do comércio, da utilização e do
transporte de produto de uso veterinário;

46 - aplicar sanção a infrator de norma de defesa sanitária e saúde
animal;

47 - fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de qualidade
e do certificado de origem;

48 - promover levantamento e orientar a aplicação de medidas de
controle zoossanitário;

49 - cadastrar, propor registro, credenciamento e cassação de
estabelecimento que industrialize, comercialize, manipule ou beneficie
e armazene insumo, produto e subproduto de uso veterinário;
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50 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem

de insumo, produto e subproduto de uso veterinário;
51 - controlar e fiscalizar o combate às doenças;
52 - realizar o estudo epidemiolôgico e o mapeamento das doenças;
53 - coordenar o levantamento e a identificação de planta tóxica,

com mapeamento de área;
54 - elaborar, controlar e fiscalizar programa de alimentação animal;
55 - coordenar programa de educação sanitária para o controle das

doenças;
56 - elaborar, controlar e manter sistema de informação zossanitário;
57 - controlar e fiscalizar o combate às doenças por vírus dos

rebanhos;
58 - realizar o estudo epidemiológico e o mapeamento das doenças

por vírus dos rebanhos;
59 - identificar, classificar e combater o morcego hematófago;
60 - realizar estudos para definição de ecossistemas prioritários;
61 - cadastrar e propor registro e cassação de estabelecimento;
62 - cadastrar e propor registro e cassação de produto e subproduto

de origem animal;
63 - orientar e fiscalizar a utilização de bula, rótulo e embalagem de

insumo, de produto e subproduto de uso veterinário;
64 - apreender e inutilizar produto e subproduto de origem animal;
65 - aplicar multa e propor interdição de estabelecimento;
66 - fiscalizar o trânsito de produto e subproduto de origem animal;
67 - orientar proprietário ou responsável por estabelecimento para o

cumprimento de normas;
68 - elaborar, controlar e manter sistema de informação sanitária;
69 - orientar e fiscalizar o uso do selo de qualidade, do certificado de

qualidade e do certificado de origem;
70 - exercer atividades afins.
Pré-requisitos:
Qualificação: possuir diploma de curso de nível superior ou ter no

mínimo quinhentas horas de curso técnico
Experiência: possuir três anos de exercício na instituição.
Denominação do cargo: Chefe de Setor
Código:
Descrição sumária:
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Executar e controlar as atividades de sua atuação.
Descrição detalhada:
1 - executar e controlar serviços de apoio;
2 - receber, distribuir e expedir correspondências;
3 - promover reparo e conserto em imóvel, móvel e equipamento;
4 - executar e controlar serviços de reprodução de documentos;
5 - executar atividades administrativo-financeiras na Delegacia

Regional;
6 - executar a programação técnico-financeira dos Escritórios

Seccionais;
7 - executar atividades de recebimento, cobrança e controle das

receitas próprias das atividades desenvolvidas e delegadas ao IMA;
8 - executar atividades de recebimento, cobrança e controle de

autos de multa emitidos pelo IMÃ.
Pré-requisitos:
Qualificação: possuir diploma, de nível superior ou ter no mínimo

quinhentas horas de curso técnico.
Experiência: três anos de exercício na Instituição.
Denominação do cargo: Supervisor de Inspeção
Código:
Descrição sumária:
Supervisionar, fiscalizar, orientar as atividades inerentes ao serviço

de inspeção.
Descrição detalhada:
1 - encaminhar para a Divisão de Cadastro, para a concessão de

título de registro ou obtenção de registro provisório, os processos
devidamente instruídos referentes aos estabelecimentos que
solicitaram registro ao IMÃ;

2 - encaminhar à Divisão de Inspeção de Produção Animal
formulário para concessão de declaração aos estabelecimentos;

3 - aprovar projetos de construção de estabelecimentos;
4 - fornecer à Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de

Origem Animal todas as informações necessárias para montagem do
banco de dados;

5 - efetuar aprovação de rotulagem de acordo com as normas
preestabelecidas em conformidade com o padrão de identidade e
qualidade do produto;
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6 - fornecer suporte técnico a toda equipe da DR, no que concerne

à vistoria de estabelecimentos, instrução de processos, realização de
"blitz" e outros procedimentos;

7 - lavrar termos de infração;
8 - instruir processo administrativo, encaminhando-o para a Divisão

de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal, após
responder à defesa interposta pelo autuado em P instância. O
processo deve obedecer à ordem cronológica, com assinatura e data
em todos os documentos;

9 - promover a integração do Serviço de Inspeção e Fiscalização
com outras áreas, como a de Defesa e Educação Sanitária;

lo - repassar ao escritório o cronograma de coleta de amostras para
análise de laboratório;

11 - encaminhar ao escritório as cópias de registro, registro
provisório e declaração de estabelecimentos, que foram
encaminhadas pela DIPA;

12 - receber os relatórios mensais de atividades dos escritórios, bem
como os relatórios higiênico-sanitários dos estabelecimentos
registrados;

13 - garantir que a documentação referente à inspeção de produtos
de origem animal que a Delegacia enviar para a coordenação esteja
em ordem;

14 - programar as atividades de inspeção de sua Delegacia;
15- exercer atividades afins.
Pré-requisitos:
Qualificação: possuir diploma de curso superior de Médico-

Veterinário.
Experiência: possuir três anos na área de inspeção de produtos de

origem animal.
Anexo VIII

(a que se refere o art. 50 da Lei n°	de	de 2002)
Instituto Mineiro de Agropecuária

Tabela de Vencimentos
Carreira de Analista de Gestão e Administração
* - O Quadro do Anexo VIII referente à Carreira de Gestão e
Administração foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
3.7.2002.
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Anexo VIII

(a que se refere o art. 5° da Lei n°	de	de 2002)
Instituto Mineiro de Agropecuária

Tabela de Vencimentos
Carreira de Apoio Técnico Operacional

* - O Quadro da Tabela do Vencido referente à Carreira de Apoio
Técnico Operacional foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.

Anexo VIII
(a que se refere o art. 5° da Lei n°	de	de 2002)

Instituto Mineiro de Agropecuária
Tabela de! Vencimentos

Carreira de Fiscal Estadual Agropecuário
* - O Quadro da Tabela de Vencimentos da Carreira Fiscal Estadual
Agropecuário foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
3.7.2002.

Anexo IX
(a que se refere o art. 5 0 da Lei n°

de	de 2002)
Tabela de Vencimento

* - O Quadro do Anexo IX foi
publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.

PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 6 E 7, APRESENTADAS EM
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI N° 1.764/2001

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.764/2001
fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado e dá outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em
seguida, o projeto foi apreciado pela Comissão de Administração
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Pública, que opinou por sua aprovação com as Emendas n°5 1 a 5,
que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária emitiu parecer pela aprovação da matéria com as
referidas emendas.

Por ocasião da discussão da matéria em Plenário, foram
apresentadas as Emendas n os 6 e 7, sobre as quais compete a esta
Comissão emitir seu parecer, nos termos do § 20 do art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda n° 6 objetiva reduzir para 42.000 integrantes o efetivo da

Polícia Militar, originalmente fixado pelo Governador em 48.045
militares.

De imediato, constatamos que a proposição sob análise caminha na
direção oposta à trilhada pelo Governador do Estado. Este busca
ampliar a previsão dos quadros do seu efetivo militar para o período
de 2002 a 2006, com o objetivo de alcançar a proporção de um policial
militar para cada 400 habitantes e, com essa iniciativa, dificultar a
escalada da violência no Estado, já que poderá dispor de um
contingente maior de policiais para atender à finalidade institucional de
preservar, manter e restabelecer a ordem pública e a segurança
interna em todo o território mineiro. Contrariamente, a emenda
analisada, ao propor a redução do quadro de efetivos da PMMG,
desguarnece a comunidade mineira da proteção de um maior
contingente de policiais militares. Assim, em oposição à legítima
atuação do Governador do Estado, que, como administrador público,
acata o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular
e busca alcançar maior eficiência na prestação do serviço de
segurança pública, temos a tentativa de impedir que tal propósito
venha a lograr êxito, conforme se vê a partir da leitura da Emenda n° 6
ora em exame.

Conforme salientado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, embora sejam mais de uma as variáveis que interferem
na proporção ideal entre o número de policiais e o de cidadãos,
estudos realizados pela ONU em 50 países, no período de 1994 a
1997, apontam que a média mundial é de um policial para 294
habitantes. Nesse contexto, a proposta do Governador do Estado,
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qual seja a de alcançar a proporção de um policial para 400
habitantes, mostra-se relativamente modesta.

1-lá que se considerar, portanto, que o aumento do efetivo militar
representa uma iniciativa não apenas em prol da redução da violência,
como também uma perspectiva de defesa mais efetiva dos direitos
dos cidadãos e, em última análise, uma medida em benefício da
própria vida humana.

Diante dos argumentos apresentados, não há como acolher a
Emenda n° 6 sob comento.

Já no que tange à Emenda n 0 7, também objeto de análise por esta
Comissão, cumpre-nos salientara sua oportunidade e conveniência.

A referida emenda pretende inserir no projeto questões afetas às
condições de ingresso nos quadros da PMMG. Ora, é da maior
relevância para a comunidade mineira que o candidato ao cargo de
policial militar seja avaliado previamente quanto a sua aptidão e a seu
preparo psicológico e comportamental para o exercício da difícil tarefa
que lhe compete. Portanto, todas as provas consideradas necessárias
pela instituição militar deverão •constar no exame psicológico, além
dos testes e das provas de capacitação e de preparo físicos; todavia,
o texto da emenda sob análise merece ser aperfeiçoado no que
concerne à técnica legislativa, , razão pela qual apresentamos a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 7:

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 6 e pela

aprovação da Emenda n° 7 na forma da Subemenda n° 1, a seguir
apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°7
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - A avaliação psicológica é requisito obrigatório para a

admissão e para a mudança de quadro na PMMG.";
"Au.. .... - O edital de concurso para o ingresso ou para a mudança

de quadro na PMMG incluirá a avaliação psicológica como etapa
seletiva de caráter eliminatório, observadas as normas da instituição.";

"Art. .... - A avaliação psicológica será realizada por psicólogo ou
comissão de psicólogos, com base nas exigências funcionais e
comportamentais do cargo a ser ocupado.

Parágrafo único - A avaliação psicológica compreenderá, no mínimo:

rÀ



85
- teste de personalidade;

II - teste de inteligência;
III - dinâmica de grupo, prova situacional ou anamnese psicológica.";
"Art. .... - Do resultado da avaliação psicológica caberá recurso para

junta examinadora, observados os prazos e procedimentos previstos
no edital do concurso.

Parágrafo único - Da junta examinadora a que se refere o "caput"
deste artigo não poderá participar nenhum membro da comissão de
psicólogos prevista no artigo anterior.";

"Art. .... - Os laudos de avaliação psicológica serão guardados, em
caráter confidencial, pela unidade executora do concurso, sob a
responsabilidade da seção de psicologia, pelo período de cinco
anos.";

"ArI..... - A condição de aptidão e de sanidade física, prevista no art.
50 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, será comprovada
perante comissão de avaliadores, por meio de teste de capacitação
física.

Parágrafo único - O teste de aptidão e de sanidade física consistirá
em provas, de carateres eliminatório e classificatório, que verificarão,
no mínimo, a resistência aeróbica, a agilidade, a força muscular dos
membros superiores e inferiores e do abdômen, de acordo com os
padrões de condicionamento físico exigidos para o exercício das
funções atribuídas ao cargo.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 2 A 4, APRESENTADAS NO 1°

TURNO, AO PROJETO DE LEI N°1.939/2002
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 277/2002, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa o projeto de lei em exame, que dispõe sobre
a efetivação do desmembramento patrimonial do Corpo de Bombeiros
Militar e da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de que trata o
art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2002, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A segunda
opinou pela aprovação da matéria no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentoü, e acolheu a Emenda n° 1.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela
aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Administração Pública.

O projeto foi incluído na ordem do dia para discussão, durante a qual
recebeu as Emendas de n os 2 a 4 ao Substitutivo n° 1, publicadas no
"Diário do Legislativo" de 14/6/2002. Volta a proposição a esta
Comissão para receber parecer,! nos termos do que determina o § 21
do art. 188 da norma regimental.:

Fundamentação
A Emenda n° 2 dá nova redação ao § 3° do art. 3 0 do Substitutivo n°

1, tornando-o mais objetivo.
A Emenda n° 3 modifica a redação do art. 20 do substitutivo, dando-

lhe um novo "caput", transformando o antigo em § 1°, e conservando
seus demais parágrafos, devidamente renumerados. O novo "caput"
disciplina corretamente o compartilhamento de cursos e estágios de
aperfeiçoamento, especialização e habilitação realizados pelas
instituições militares estaduais, compartilhamento esse que se dará
mediante prévia consulta e cessão de vagas.

A Emenda n° 4 institui o Quadro Especial de Pessoal Civil do Corpo
de Bombeiros Militar, medida extremamente necessária para retirar o
bombeiro militar de funções burocráticas para que possa dedicar-se
integralmente ao cumprimento das missões que lhe são próprias e
para as quais recebeu treinamento especifico.

A Emenda n°4 trata do Anexo ll-F do Decreto n°36.033, de 14/9/94,
como se ele já existisse. Na verdade, apenas os Anexos ll-D e li-E
foram acrescidos ao referido diploma pelo Decreto n° 36.585, de
28/12/94. Além disso, seria impróprio modificar-se um decreto
mediante lei e nem há necessidade disso, uma vez que, criado por lei
o Quadro Especial de Pessoal Civil do Corpo de Bombeiros Militar,
caberá ao próprio Executivo proceder às necessárias adaptações das
normas de sua competência. Daí a necessidade de efetuar a
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adequação do texto da proposta.

Conclusão
Dadas essas razões, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.939/2002 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n° 2 e 3 e
a Subemenda n° 1 à Emenda n o 4, a seguir apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°4
Inclua-se onde convier:
"Art. .... - Fica criado o Quadro Especial de Pessoal Civil do Corpo

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, composto das seguintes
classes de cargos, com o respectivo número de cargos e
escolaridade:

- vinte e cinco cargos de Auxiliar Administrativo 1, II e III - 20 grau;
II - quinze cargos de Técnico Administrativo 1, II e III - 2 0 grau;
III - vinte e cinco cargos de Analista de Administração 1, II e III -

superior;
IV - doze cargos de Analista de Obras Públicas - superior;
V - um cargo de Analista em Comunicação Social - superior;
VI - um cargo de Analista do Trabalho e Ação Social - superior.
Parágrafo único - O quadro de cargos de provimento efetivo de que

trata o "caput" será resultante da redistribuição de cargos vagos e de
remanejamento a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração.".

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião - Navarro Vieira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 513/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 513/99, de autoria dos Deputados João Paulo,

Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro, que dispõe sobre a fiscalização
de envasilhamento, comercialização e distribuição de Gás Liqüefeito
de Petróleo - GLP - , foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

Esta Comissão, após analisar cuidadosamente o projeto, verificou a
ocorrência, no texto aprovado, de algumas redundâncias e falhas de
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estruturação merecedoras de reparo técnico.

Para sanar as incorreções, a Comissão procedeu à supressão de
comandos repetitivos, à reordenação de disposições, mediante
deslocamentos e aglutinações, e à renumeração de dispositivos, de
forma a garantir a concisão da linguagem e a coesão do texto,
exigências impostas pela técnica legislativa. Todas as operações
realizadas pela Comissão mantiveram rigorosamente o conteúdo do
texto aprovado.

Assim, registre-se que, entre outras alterações, a parte final do
inciso 1 e do inciso III do art. 2 0 do projeto corresponde ao parágrafo
único do art. 2° da redação final; o art. 70 do projeto foi suprimido, por
repetir o disposto no art. 30, III; e o art. 17 do projeto também foi
suprimido, por apresentar o mesmo conteúdo do inciso V do art. 2°.

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

PROJETO DE LEI N°513/99
Dispõe sobre a fiscalização de envasilhamento, comercialização e

distribuição de Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP - no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O envasilhamento, a comercialização e a distribuição

fracionada do Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP - serão fiscalizados no
Estado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG - e por órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 20 - São objeto da fiscalização a que se refere o art. 1°:
- as condições de segurança dos veículos utilizados no transporte

do GLP para distribuição fracionada, bem como de seus
equipamentos e da carroçaria;

II - as condições de segurança dos botijões;
III - a identificação das empresas distribuidoras e dos revendedores

nos botijões de GLP e nos veículos que os transportam;
IV - as condições de segurança do armazenamento e da

comercialização do GLP nos postos fixos de venda do produto;
V - o cumprimento da legislação metrológica vigente, no que se

refere à quantidade de GLP comercializado;
VI - o cumprimento dos direitos básicos do consumidor enumerados

na Lei Federal n° 8.708, de 11 de setembro de 1990, que contém o
Código de Defesa do Consumidor.
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Parágrafo único - As condições de segurança a que se referem os

incisos 1, II e III serão avaliadas de acordo com o disposto nos
regulamentos técnicos específicos vigentes, nas NBR5 n°5 8.865 e
8.866, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -,
observado o disposto no art. 7 0 desta lei,

Art. 3° - O IPEM-MG emitirá certificado de capacitação para o
veículo que, mediante inspeção, satisfizer as condições estabelecidas
nesta lei.

Art. 40 - Ficam as empresas distribuidoras e os revendedores de
GLP obrigadas a estampar a mesma marca nos botijões para
distribuição fracionada ao consumidor, no rótulo que contém as
instruções ao consumidor e no lacre de vedação dos botijões.

Parágrafo único - O rótulo com as instruções ao consumidor
obedecerá ao modelo aprovado pelo IPEM-MG, a ser fixado em ato
próprio.

Art. 5 0 - As empresas distribuidoras e os revendedores do GLP na
forma fracionada ficam obrigados a identificar e a caracterizar
adequadamente os veículos transportadores do produto.

Parágrafo único - O IPEM-MG especificará, por meio de ato próprio,
as formas de identificação e caracterização dos veículos, observada a
legislação vigente.

Art. 6 0 - A comercialização do GLP em posto fixo fica condicionada à
adequação do estabelecimento às condições de segurança mínima
estabelecidas pela legislação vigente.

§ 1° - Comprovada a inadequação, o estabelecimento em atividade
será interditado até que se corrijam as irregularidades, sem prejuízo
de outras penalidades.

§ 20 - O posto fixo de venda de GLP ostentará a logomarca da
distribuidora que representa em local facilmente visível para o
consumidor.

Art. 70 - As empresas distribuidoras e os revendedores submeterão,
sistematicamente, os botijões de GLP e os veículos e seus
equipamentos destinados ao transporte do produto a manutenções
técnicas preventivas e corretivas, com vistas a preservar as condições
de segurança.

Art. 8 0 - Para fins de reposição ou de aquisição somente será aceito
botijão novo, certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
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Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO -, no âmbito do
Sistema Brasileiro de Certificação - SBC -, ou requalificados.

Parágrafo único - O botijão requaiificado será identificado com a
marca nacional de conformidade ou outra que ateste a requalificação.

Art. 90 - Os veículos rodoviários de uma determinada empresa
distribuidora, identificados e caracterizados, somente poderão ser
utilizados no transporte e na comercialização de botijões cheios e
lacrados por essa mesma empresa, vedado o transporte e a
comercialização de botijões cheios e lacrados por outras
distribuidoras.

Art. 10 - As empresas distribuidoras e os revendedores ficam
obrigados a fornecer o GLP nas condições técnicas em que o
receberam do produtor, acondicionado em botijões, respeitadas as
condições de segurança e manutenção, ficando responsáveis por
eventuais danos causados por acidentes ou prejuízos decorrentes de
má conservação ou defeitos apresentados por botijões, desde que
comprovados por perícia técnica competente, sem prejuízo de outras
penalidades cabíveis.

Art. 11 - Para a execução do disposto nesta lei, os agentes fiscais
terão livre acesso às dependências onde sejam acondicionados,
distribuídos, transportados, expostos à venda e comercializados os
produtos e os serviços a que se refere esta lei, bem como à
documentação pertinente.

Art. 12— Para o cumprimento do disposto nesta lei, o IPEM-MG e os
órgãos de proteção e defesa do consumidor são competentes para
expedir os documentos fiscais necessários, respeitadas suas áreas
específicas de atuação.

Art. 13 - O Diretor-Geral do IPEM-MG poderá baixar atos
complementares normativos para regular o cumprimento e a
operacionalização desta lei.

Art. 14 - O descumprimento das obrigações previstas nesta lei
sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990, e na Lei Federal n° 5.966, de 1973.

Art. 15— Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

799/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 799/2000, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, que estabelece a Política Estadual de Ecoturismo, foi aprovado
no 2° turno, com as Emendas n os 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 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° 799/2000
Estabelece a Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O desenvolvimento do ecoturismo no Estado será

promovido em conformidade com a política estabelecida por esta lei,
respeitado o disposto na Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, e
na legislação ambiental em vigor.

Art. 2° - A Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo tem
por objetivo estabelecer normas e diretrizes para programas
governamentais e empreendimentos privados voltados para o
ecoturismo.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se ecoturismo
a prática de turismo em áreas naturais, com a utilização sustentável
dos patrimônios natural, histórico e cultural, visando à sua
conservação, bem como à formação de consciência ambientalista e
ao bem-estar das populações envolvidas.

Art. 30 - São diretrizes da Política Estadual de Ecoturismo:
- a compatibilização das atividades de ecoturismo com a

preservação:
a) do meio ambiente e da biodiversidade;
b) dos bens de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico

e espeleológico;
o) das formas de expressão e dos modos de criar, fazer e viver das

comunidades envolvidas no projeto;
d) dos acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de

atividades recreativas, desportivas ou de lazer;



92
e) das características das paisagens;
II - a conscientização da população local sobre a importância do

ecoturismo, bem como a sua motivação e capacitação para a
realização dessa atividade;

III - a prevenção da poluição ambiental;
IV - a geração de emprego e renda e a promoção de ações de

incentivo ao desenvolvimento económico da região.
Art. 4° - O Poder Executivo priorizará, na implantação desta lei, a

parceria com
- a iniciativa privada;

II - a comunidade, compreendendo a população local e a flutuante;
III - as organizações não governamentais;
IV - a comunidade científica;
V - as instituições públicas internacionais;
VI - órgãos e instituições do Poder Público.
Art. 50 - A implantação de empreendimento ou de serviço voltado

para a exploração do ecoturismo dependerá da aprovação prévia, pelo
órgão estadual competente, de projeto de exploração turística que
inclua:

- estudo do impacto da atividade econômica sobre os elementos
discriminados no inciso 1 do art. 2 0 desta lei, com previsão de
avaliação periódica;

II - ações voltadas para a conscientização e sensibilização do
profissional atuante no empreendimento, do turista e da população
local e flutuante quanto à necessidade de preservação dos elementos
discriminados no inciso 1 do art. 30 desta lei;

III - programa de redução de resíduos antrópicos e instalação de
serviço para sua coleta, tratamento e destinação segura;

IV - definição de medidas destinadas à proteção da área e de seu
entorno, entre as quais se incluem a determinação da capacidade de
carga do local e a forma de utilização de trilhas e caminhos.

Parágrafo único - O não-cumprimento total ou parcial do disposto
neste artigo implicará multa de 100 a 2.000 UFEMGs (cem a duas mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e o embargo do
empreendimento, com a suspensão de suas atividades, sem prejuízo
das demais sanções legais cabíveis.

Art. 60 - Poderão ser concedidos incentivos fiscais ou financeiros a

rÀ
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empreendimentos de instituições públicas ou privadas que
apresentem projeto específico, com definição de metas, cronograma
de implantação e documentação comprobatória da adequação do
empreendimento às exigências contidas nesta lei.

§ 1° - Os incentivos de que trata este artigo serão concedidos em
forma de dedução ou isenção total ou parcial de tributo, nos termos da
lei, de crédito especial, tarifa diferenciada, prêmio, empréstimo e
outras modalidades a serem estabelecidas pelo Poder Executivo.

§ 2° - O Poder Executivo avaliará periodicamente a execução dos
projetos aprovados nos termos deste artigo.

Art. 70 - Para a concessão dos incentivos de que trata o art. 50,

serão priorizados os projetos que compreendam:
- a pesquisa e a implantação de processos que utilizem

tecnologias não degradadoras do meio ambiente;
II - a realização de programas de capacitação em atividades

turísticas das comunidades envolvidas no empreendimento;
III - a realização de campanha de divulgação do potencial turístico

regional e estadual;
IV - a confecção de material didático e informativo relativo à

conservação dos patrimônios natural, histórico e cultural do Estado-
Art. 80 - As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão

por conta de:
- recursos orçamentários estaduais e municipais;

II - linhas de créditos de instituições financeiras públicas e privadas;
III - incentivos financeiros e fiscais;
IV - recursos provenientes de fundos estaduais e municipais de

turismo;
V - recursos provenientes de organismos, entidades ou empresas

nacionais e internacionais, públicas e privadas.
Art. 9 0 - O Poder Executivo, por meio das Secretarias de Estado do

Turismo e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
regulamentará esta lei no prazo de noventa dias a contar da data de
sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Chico Rafael, relator - João Leite.

rs
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.078/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.078/2009, de autoria do Deputado João Paulo,
que proíbe o lançamento do nome de mutuário em atraso com
prestações do Sistema Financeiro da Habitação no cadastro dos
Serviços de Proteção ao Crédito, foi aprovado no 2 0 turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

A Lei Estadual n° 14.136, de 28 de dezembro de 2001, em seu art.
60 , que dá nova redação ao art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, determina que sejam expressas em Unidade
Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG - os valores fixados em
UFIR.

Deste modo, para adequar os termos do projeto à legislação atual,
sem afetar o sentido da norma aprovada, esta Comissão promoveu a
conversão dos valores fixados em UFIR para UFEMG.

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

PROJETO DE LEI N° 1.078/2000
Proíbe o lançamento do nome de mutuário do Sistema Financeiro da

Habitação com prestações em atraso no cadastro dos serviços de
proteção ao crédito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedado aos serviços de proteção ao crédito cadastrar e

veicular informação sobre débito de mutuário relativo a contrato de
financiamento imobiliário firmado com instituição financeira integrante
do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a
multa de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) para cada consumidor cadastrado.

Parágrafo único - A reincidência será punível com o dobro da multa
estipulada no "caput" deste artigo.

Art. 30 - Compete ao Programa Estadual de Proteção ao
Consumidor - PROCON - aplicar a penalidade prevista nesta lei.

rÃ
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Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Pres i dente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.090/2000

O Projeto de Lei n°
Carvalho, que altera o
janeiro de 2000, foi
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.090/2000
Altera o inciso V do art. 2 0 da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio
Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRO-CONFINS
- e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°—O inciso V do art. 20 da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2°-
V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados

no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves,
especialmente dos Municípios de Lagoa Santa, Confins, Matozinhos e
Pedro Leopoldo, orientando-os para a instalação de empresas
dedicadas às atividades de comércio exterior, cargas e serviços e a
atividades complementares a estas;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.155/2000

Comissão de Redação
.090/2000, de autoria do Deputado Adelino de
inciso V do art. 2 0 da Lei n° 13.449, de 10 de
aprovado nos turnos regimentais, na forma
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.155/2000, de autoria do Deputado Jorge
Eduardo, que proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas
públicas e comuns, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no
1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.155/2002
Proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e

comuns.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido o uso de pipas com linha cortante em áreas

públicas e comuns em todo o território do Estado de Minas Gerais.
Art. 2 0 - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator ao

pagamento de multa mínima no valor de R$100,00 (cem reais) e
máxima no valor de F1$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser fixada e
escalonada em regulamento, observada a correção monetária por
índice oficial.

Parágrafo único - O valor arrecadado com as multas pagas pelos
infratores do disposto nesta lei será destinado ao Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
cento e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.255/2000

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.255/2002, de autoria do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que institui o atendimento especial a deficiente visual na
rede de ensino do Estado e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § l 0 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.255/2000
Dispõe sobre o atendimento a pessoa portadora de necessidades

especiais em processo seletivo para ingresso em instituições de
ensino superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instituições de ensino superior integrantes do Sistema

Estadual de Educação assegurarão ao portador de necessidades
especiais as condições para sua participação em processo seletivo
para ingresso nos cursos por elas oferecidos, mediante atendimento
especial ao candidato que previamente o solicitar, nos termos desta
lei.

Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo estende-se ao
candidato que, às vésperas do exame seletivo, encontrar-se impedido,
por motivo de saúde, de locomover-se até o local designado para a
realização da prova, condição esta que será atestada em avaliação
médico-pericial, em tempo hábil.

Art. 2° - São condições mínimas de atendimento especial a que se
refere oart. 1°:

- apoio físico, verbal e instrucional para viabilizar a orientação, a
mobilidade e a locomoção do candidato durante as provas;

II - provas em braile para o candidato cego e ampliadas para o
amblíope ou de visão subnormal, bem como lupas, réguas de leitura e
outros recursos visuais necessários à leitura dos textos;

III - sala de fácil acesso e fisicamente adequada à circulação do
portador de deficiência com dificuldade de locomoção;

IV - eliminação de barreiras arquitetônicas, colocação de rampas
com corrimão para circulação de cadeira de rodas e reserva de vagas
em estacionamento próximo do local da prova para o portador de
deficiência física;

V - presença de intérprete de língua de sinais;
VI - auxílio para marcação em cartão-resposta ou similar ao

participante com dificuldade ou impossibilidade de efetuá-la;
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VII - flexibilização do tempo de realização das provas, conforme a

necessidade do candidato e mediante sua solicitação prévia, por
escrito, acompanhada de justificativa e de parecer de médico
especialista na deficiência.

§ 10 - Os recursos para a leitura tátil de mapa, gráfico, tabela,
esquema, quadro ou desenho pelo candidato cego serão
cuidadosamente escolhidos pelos transcritores das provas em braile,
de forma a possibilitar a plena compreensão das questões pelo
candidato.

§ 2° - Para efeito do disposto no § 1° deste artigo, a instituição
responsável poderá solicitar orientação técnica à Comissão Brasileira
do Braile ou ao Instituto Benjamin Constant - IBC -, órgãos
vinculados ao Ministério da Educação.

Art. 3° - Os recursos e adaptações necessários à realização de
provas serão providenciados conforme as necessidades específicas
declaradas pelo candidato em requerimento fundamentado à
instituição de ensino, a ser protocolizado no prazo e nas condições
por esta estipulados.

Art. 4 0 - A instituição de educação superior incluirá, no edital do
processo seletivo, de forma pormenorizada, os critérios e
esclarecimentos concernentes à participação do portador de
necessidades especiais, conforme o que dispõe esta lei.

Parágrafo único - A obrigatoriedade de que trata o "caput" do artigo
estende-se aos textos dos regimentos e estatutos das instituições a
que se refere esta lei.

Art. 50 - A inobservância, por parte das instituições responsáveis,
das normas estabelecidas nesta lei poderá ser denunciada ao
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de
Deficiência ou a outros órgãos competentes, para as providências
cabíveis.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-
1.26212000

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.26212000, de autoria do Deputado Chico

Rafael, que altera o art. 8 0 da Lei n° 11.396, de 6 de janeiro de 1994,
com a redação dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997,
introduzindo um representante da Assembléia Legislativa no grupo
coordenador do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá
outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.262/2000
Acrescenta inciso ao art. 80 da Lei ri 0 11.396, de 6 de janeiro de

1994, que cria o Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 o - Fica acrescentado ao "caput" do art. 8° da Lei n° 11.396, de

6 de janeiro de 1994, alterado pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 29 de
dezembro de 1997, o seguinte inciso XIV:

"Art. 8° -
XIV - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.453/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.453/2001, de autoria do Deputado Dimas

Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Araçuaí o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno, 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

rs
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do § 1  do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.453/2001
Autoriza o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais - IDENE - a doar ao Município de Araçuaí o imóvel que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas Gerais - IDENE - autorizado a doar ao Município de Araçuaí o
imóvel situado nesse Município, constituído de área com 10.449m2
(dez mil quatrocentos e quarenta e nove metros quadrados),
registrado sob a matrícula n° 1.601, a fls. 186 do livro 2-E, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Araçuaí.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento do Mercado Municipal e da Coordenadoria
Regional de Araçuai - CAR/ARAÇUAI.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no ali. 1°.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.679/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.679/2001, de autoria do Deputado Arlen

Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cachoeira Dourada o imóvel que especifica, foi aprovado no 2 0 turno,
com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

Assim sendo, opinamos por sedar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.679/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira
Dourada o imóvel que especifica.

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

Cachoeira Dourada o imóvel, e respectivas benfeitorias, com área de
450m 2 (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), localizado nesse
Município, nas Ruas 3 e 6, registrado sob o n° 5.759, no livro n° 2, no
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de ltuiutaba.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Escola Municipal de Ensino Especial e à
realização de atividades educacionais, sociais e culturais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se não lhe for dada a destinação estabelecida no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.707/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.707/2001, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que altera o prazo para que os municípios a que se
refere a Lei n° 12.995, de 30 de julho de 1998, possam manifestar-se
sobre a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, foi
aprovado no 20 turno, na forma do Substitutivo 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.707/2001
Reabre o prazo para que os Municípios a que se refere a Lei n°

12.995, de 30 de julho de 1998, que autoriza o Poder Executivo a
fazer a doação ou a reversão dos imóveis que menciona, possam
manifestar-se sobre a doação ou a reversão desses imóveis e dá
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outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os Municípios enumerados no Anexo da Lei n° 12.995, de

30 de julho de 1998, modificado pelo art. 20 da Lei n° 13.646, de 13 de
julho de 2000, bem como pelo art. 30 desta lei, têm o prazo de um ano
contado da publicação desta lei para manifestarem formalmente à
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração o seu
interesse pela doação ou pela reversão do imóvel a cada um
destinado.

Art. 20 - A autorização a que se refere o art. 1° da Lei n° 12.995, de
30 de julho de 1998, estende-se aos imóveis relacionados no seu
Anexo, com as respectivas alterações, que estejam destinados à
construção de praças de esportes.

Art. 3° - Ficam acrescentados ao Anexo da Lei n° 12.995, de 30 de
julho de 1998, modificado pelo art. 2° da Lei n° 13.646, de 13 de julho
de 2000, os itens constantes no Anexo desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor: na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente -. Aílton Vilela, relator - João Leite.

ANEXO
(a que se refere o art. 3 0 da Lei n° , de de de 2002)

ORDEM: 136
MUNICÍPIO: Ataléia
ENDEREÇO: Av. do Contorno, s/n° - Centro
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 137
MUNICÍPIO: Bonfim
ENDEREÇO: Rua Caetano José dos Santos, 183— Centro
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Espontes Desembargador Lúcio

Urbano
ORDEM: 138
MUNICÍPIO: Camanducaia
ENDEREÇO: Avenida Rio Branco - Bairro Cubatão
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes (Ginásio)
ORDEM: 139
MUNICÍPIO: Carmo da Mata
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ENDEREÇO: Rua Coronel Matos
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes de Minas Gerais
ORDEM: 140
MUNICÍPIO: Cataguases
ENDEREÇO: Av. Astolfo Dutra, 739 - Centro
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes Crispim Jacques Bias

Fontes
ORDEM: 141
MUNICÍPIO: Caxambu
ENDEREÇO: Rua Dr. Viotti
ATUAL UTILIZAÇÃO: Ginásio Poliesportivo
ORDEM: 142
MUNICÍPIO: Coimbra
ENDEREÇO: Estrada de Monte Celeste a Coimbra
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 143
MUNICÍPIO: Francisco Sá
ENDEREÇO: Fazenda Brejo das Almas
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 144
MUNICÍPIO: Guaranésia
ENDEREÇO: Praça Getúlio Vargas, 65— Centro
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 145
MUNICÍPIO: Lajinha
ENDEREÇO: Rua das Andrezas
ATUAL UTILIZAÇÃO: Quadra Poliesportiva
ORDEM: 146
MUNICÍPIO: Monte Alegre de Minas
ENDEREÇO: Rua Castro Alves
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 147
MUNICÍPIO: Monte Sião
ENDEREÇO: Av. das Fontes - Virtuosas
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 148
MUNICÍPIO: Paraisópolis
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ENDEREÇO: Av. Guarda-Mor Carneiro - Centro
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 149
MUNICÍPIO: Porteirinha
ENDEREÇO: Baixa de Jurema - Bairro Vitória
ATUAL UTILIZAÇÃO: Quadra de Esportes
ORDEM: 150
MUNICÍPIO: Rio Pomba
ENDEREÇO: Rua Coronel Marciano C. Campos, 45—São Miguel
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes - Clube Recreativo

Caiçaras
ORDEM: 151
MUNICÍPIO: Salinas
ENDEREÇO: Praça da Liberdade
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 152
MUNICÍPIO: São Sebastião do Paraíso
Endereço: Av. Monsenhor Felipe, 50
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes Castelo Branco
ORDEM: 153
MUNICÍPIO: Ubá
ENDEREÇO: Av. dos Andradas, 177— São Sebastião
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes
ORDEM: 154
MUNICÍPIO: Presidente Bernardes
ENDEREÇO: Av. Pedro Sabind, sino
ATUAL UTILIZAÇÃO: Praça de Esportes Quincas Maciel

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.743/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.743/2001 . , de autoria do Deputado João Leite,

que dispõe sobre a sinalização te locais de interesse ecológico e de
ecoturismo, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 1.743/2001
Dispõe sobre a sinalização em locais de interesse ecológico ou de

ecoturismo no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Poder Executivo implantará sistema de sinalização em

locais de interesse ecológico ou de ecoturismo no Estado,
especialmente em:

- Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Estadual ou Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre;
VI - Área de Proteção Ambiental;
VII - Área de Relevante Interesse Ecológico;
VIII - Horto Florestal;
IX - Floresta Estadual ou Nacional;
X - Reserva Extrativista;
Xl - Reserva de Fauna;
XII - Reserva de Desenvolvimento Sustentável;
XIII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Parágrafo único - A sinalização de que trata esta lei será instalada

nas vias de acesso, no interior e no entorno das áreas públicas e nas
vias de acesso e no entorno das áreas privadas.

Art. 2 0 -0 sistema de sinalização de que trata esta lei será definido
pelo órgão competente, respeitadas as normas nacionais e
internacionais vigentes, e atenderá aos seguintes requisitos:

- integração ao meio ambiente, de modo a não desfigurar a
paisagem e a não causar danos de qualquer espécie;

II - imediata visualização por aqueles que transitem pelo local, ou
que dele se aproximem;

III - identificação, por meio de textos, ilustrações, gráficos ou
desenhos, da unidade de conservação, do local de interesse ecológico
e de ecoturismo e de espécie da fauna ou da flora existente no local;

IV - inclusão de mensagem que incentive a conservação da
natureza;

V - informação sobre proibições aplicáveis ao local, entre elas,
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quando for o caso, a de visitação pública.

Art. 30 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, fica o
Estado autorizado a firmar convênios com a União e os Municípios,
com entidades públicas ou privadas e com o particular.

Art. 4° As unidades dé conservação da natureza sob
responsabilidade do Estado serão sinalizadas no prazo de um ano
contado da data de regulamentação desta lei.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
a contar da data de sua publicação.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.871/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.871/2001, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conquista o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1 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°1.871/2001
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o

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

Conquista o imóvel urbano constituído de terreno com área de
824,90m2 (oitocentos e vinte e quatro vírgula noventa metros
quadrados) e respectiva benfeitoria, situado naquele município, havido
por doação, conforme escritura transcrita sob o n° 5.786, às fls. 93v e
94 do livro 3-H, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Conquista.

Parágrafo único - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se ao
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funcionamento do Centro Municipal de Saúde e à construção da
sede e instalação do Programa de Saúde da Família - PSF.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da data de lavratura
da escritura de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.926/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.926/2001, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -,
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste - PCPR -, e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, com as Emendas n o s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.926/2001
Autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com o Banco

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -,
destinado ao Projeto de Combate à Pobreza Rural da Região Mineira
do Nordeste - PCPR -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar empréstimo,

no valor de até US$70,000,000.00 (setenta milhões de dólares norte-
americanos), com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR.

Parágrafo único - Os recursos do empréstimo de que trata o "caput"
deste artigo não terão destinação diversa da prevista por esta lei e
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serão depositados em conta especifica para tal finalidade.

Art. 20 - Para a consecução dós objetivos do PCPR, serão aplicados,
além dos recursos provenientes do empréstimo com o BIRD, até
US$15,200,000.00 (quinze milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos) como contrapartida do Estado e até US$8,400,000.00
(oito milhões e quatrocentos mil dólares norte-americanos) como
contrapartida das comunidades beneficiárias, aportados em trabalho,
materiais ou espécie.

Art. 30 - Os recursos para o PCPR serão alocados em duas etapas,
cabendo a cada uma delas recursos no valor de até
US$46,800,000.00 (quarenta e seis milhões e oitocentos mil dólares
norte-americanos), assim distribuídos:

- US$35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares norte-
americanos), provenientes do BIRD;

II - US$7,600,000.00 (sete milhões e seiscentos mil dólares norte-
americanos), referentes à contrapartida do Estado;

III - US$4,200,000.00 (quatro milhões e duzentos mil dólares norte-
americanos), referentes à contrapartida das comunidades
beneficiárias.

Art. 40 - A autorização de que trata esta lei e o valor global do PCPR
têm como limite em reais o valor apurado mediante a conversão dos
valores especificados nos arts. l, 2 0 e 3 0 pelo câmbio da data da
celebração do contrato de empréstimo.

Art. 5 0 - Os recursos do empréstimo de que trata esta lei destinam-
se ao financiamento de empréendimentos de pequeno porte, de
natureza social ou produtiva e de infra-estrutura, nos municípios do
Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, observados
os critérios técnicos, econômicos, financeiros, de sustentabilidade e
de preservação ambiental a serem estabelecidos conjuntamente pelo
BIRD e pelo Estado.

Art. 60 - O Estado obriga-se a vincular, a título de contragarantia à
garantia da União, a sua cota de repartição das receitas tributárias
estabelecidas nos arts. 157 e 159 da Constituição da República,
complementada por receitas próprias, nos termos do art. 167, § 40,
também da Constituição da República, ou outras garantias legalmente
admitidas.

Art. 70 - 0 Poder Executivo fará incluir na lei orçamentária anual
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dotações suficientes para o cumprimento das obrigações
decorrentes do contrato de empréstimo firmado nos termos desta lei,
bem como fará constar o PCPR nos seus planos de governo.

Art. 80 - Ficam a Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e o Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - IDENE - autorizados a, em conjunto ou
separadamente, repassar a associações e entidades recursos
oriundos do contrato de empréstimo de que trata esta lei, segundo
critérios a serem estabelecidos em decreto.

Art. 90 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa cópia
do contrato celebrado com o BIRD e o detalhamento dos projetos
financiados com os recursos de que trata esta lei.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.934/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.934/2002, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itaobim o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.934/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de ltaobim o imóvel

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

ltaobim o imóvel de propriedade do Estado, constituído de terreno e
benfeitorias, com área de 2.400m 2 (dois mil e quatrocentos metros
quadrados), situado na Rua da Bahia, esquina com Rua Tupis, na
cidade de ltaobim, havido por doação, conforme escritura transcrita
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sob n° 6.489, a fis. 38 do livro 3-J, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Medina.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de unidade de saúde do Município de ltaobim.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, no prazo de três anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aflton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.969/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.969/2002, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre a reorganização da Fundação Clóvis
Salgado - FCS - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, naforma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.969/2002
Reorganiza a Fundação Clóvis Salgado - FCS - e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Disposições Preliminares

Art. 1 - A Fundação Clóvis Salgado - FCS -, com personalidade
jurídica de direito público, criada pela Lei n° 5.455, de 10 de junho de
1970, dotada de autonomia administrativa e financeira, com sede e
foro em Belo Horizonte, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e
com jurisdição em todo o território do Estado, rege-se pelo
estabelecido nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Fundação
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Clóvis Salgado, a palavra Fundação e a sigla FCS equivalem-se.

CAPITULO II
Da Finalidade e da Competência

Art. 20 - A Fundação Clóvis Salgado tem por finalidade apoiar a
criação cultural, fomentar, produzir e difundir as artes e a cultura no
Estado, competindo-lhe:

- administrar o Palácio das Artes e outros espaços que lhe forem
designados;

II - programar, produzir, supervisionar e executar as atividades
artísticas e culturais do Palácio das Artes;

III - manter os copos estáveis da Fundação - a Companhia de
Dança, o Coral Lírico e a Orquestra Sinfônica - e gerir a sua
programação artística;

IV - promover estudos, pesquisas e divulgação de suas atividades
artísticas e culturais;

V - cooperar com órgão ou entidade, nacional ou internacional, na
execução de programa ou atividade que tenha por objetivo o
desenvolvimento das artes e da cultura no Estado;

VI - planejàr, coordenar e avaliar a realização de eventos artísticos
e culturais que se relacionem com a Fundação e captar recursos
externos para sua execução;

VII - manter intercâmbio com instituições congêneres do País e do
exterior;

VIII - manter cursos especiais nas áreas de música, balé e teatro.
CAPÍTULO III

Da Estrutura Orgânica
Seção 1

Da Organização
Art 30 - A Fundação Clóvis Salgado tem a seguinte estrutura

orgânica:
- Unidade Colegiada: Conselho Curador;

II - Unidade de Direção Superior: Presidência;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
c) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
d) Auditoria Seccional;
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e) Diretoria Administrativa e Financeira:
1) Superintendência Administrativa:
1.1) Departamento de Pessoal e Recursos Humanos;
1.2) Departamento de Patrimônio;
1.3) Departamento de Suprimentos;
1.4) Departamento de Segurança e Serviços;
2) Superintendência de Finanças:
2.1) Departamento de Contabilidade e Finanças;
2.2) Departamento de Bilheteria;
3) Superintendência Técnica:
3.1) Departamento de Manutenção e Mecânica de Palcos;
3.2) Departamento de Infra-estrutura e Apoio Operacional;
f) Diretoria de Espaços Culturais e Extensão:
1) Superintendência de Programação:
1.1) Departamento de Teatros;!
1.2) Departamento de Informação, Pesquisa e Extensão;
2) Superintendência de Artes Visuais:
2.1) Departamento de Artes Plásticas;
2.2) Departamento de Cinema e Vídeo;
3) Superintendência de Administração da Serraria Souza Pinto;
g) Diretoria de Captação e Marketing:
1) Superintendência de Comunicação Social:
1.1) Departamento de Imprensa e Relações Públicas;
1.2) Departamento de Publicidade;
2) Superintendência de Projetos e Captação de Recursos;
h) Diretoria Artística:
1) Superintendência de Produção Artística:
1.1) Departamento de Orquestra Sinfônica;
1.2) Departamento de Coros;
1.3) Departamento de Companhia de Dança;
2) Superintendência de Cenários e Figurinos;
3) Superintendência de Ensino:
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas no estatuto
da Fundação, que será aprovado por decreto.

Seção II
Do Conselho Curador
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Ad 40 - Ao Conselho Curador, unidade colegiada de deliberação
e controle, compete:

- definir a aplicabilidade da política cultural do Estado às áreas de
atuação e atividade de competência da FCS;

II - deliberar sobre o plano de ação anual e plurianual, o orçamento
e suas modificações eventuais e a prestação de contas da FCS;

III - deliberar sobre alienação e oneração de bens da FCS;
IV - aprovar planos de expansão, de racionalização e de

aperfeiçoamento das atividades da Fundação, assim como qualquer
alteração estatutária;

V - representar ao Governador do Estado em caso de irregularidade
verificada na FCS e indicar, se for o caso, medidas corretivas;

VI - julgar em grau de recurso, como instância administrativa
superior e final, os atos e as decisões do Presidente da FCS;

VII - elaborar seu regimento interno.
Ad 50 - Compõem o Conselho Curador da FCS:
- membros natos:

a) o Secretário de Estado da Cultura, que é seu Presidente;
b) o Presidente da Fundação Clóvis Salgado, que é seu Secretário-

Geral;
II - membros não natos:
a) um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
b) um representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos

e Administração;
c) três representantes da comunidade cultural do Estado, escolhidos

entre cidadãos de reconhecida experiência e conhecimento em
assuntos relacionados com os objetivos da FCS.

§ 1° - Haverá um suplente para cada membro não nato do Conselho
Curador.

§ 2 0 - Os membros não natos e os respectivos suplentes são
indicados pelo Conselho, nomeados pelo Governador do Estado e têm
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 30 - O Presidente do Conselho designará seu substituto eventual.
§ 4 0 - O Presidente do Conselho tem direito, além do voto comum,

ao de qualidade.
§ 50 - Perderá o mandato o membro do Conselho que, sem
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justificativa, faltar a duas reuniões.

Art. 6° - O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente uma vez
por semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu
Presidente ou pela maioria de seus membros.

Art. 70 - A função de membro do Conselho Curador é considerada
de relevante interesse público, não lhe cabendo qualquer
remuneração.

Art. 8° - As normas complementares para o funcionamento do
Conselho Curador serão definidas em seu regimento interno.

Seção III
Da Presidência e da Diretoria

Art 90 - A Fundação Clóvis Salgado é administrada por um
Presidente e quatro Diretores.

Art. 10— Compete ao Presidente da Fundação Clóvis Salgado:
- exercer a direção superior da Fundação, praticando os atos de

gestão necessários ao seu funcionamento;
II - representar a FCS ativa e passivamente, judicial ou

extrajudicialmente;
III - designar, entre os Diretores, o seu substituto eventual;
IV - designar e dispensar os ocupantes de cargos de provimento em

comissão de Chefia e Assessoramento Intermediário de sua
competência;

V - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com instituições
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

VI - submeter anualmente ao Conselho Curador, em tempo hábil:
a) o plano anual de trabalho daFCS;
b) a proposta orçamentária anual;
c) o balanço geral e os balancetes;
d) o relatório anual de atividades;
e) a prestação de contas anual;
f) a necessidade de alienação e oneração de bens da FCS.

CAPÍTULO IV
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 11 - O exercício financeiro da Fundação Clóvis Salgado
coincidirá com o ano civil.

Art. 12 - O orçamento da Fundação é uno e anual e compreende as
receitas, as despesas e os investimentos dispostos por programas.
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Art. 13 - O balanço financeiro das atividades da Fundação e a

prestação de contas serão submetidos, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 14—O patrimônio da Fundação é constituído de:
- bens e direitos de sua propriedade;

II - doação, legado e auxílio recebidos de pessoa física ou jurídica,
nacional ou estrangeira.

Art. 15 - Constituem receita da Fundação:
- dotação consignada no orçamento do Estado;

II - auxílio ou subvenção de órgão ou entidade pública ou privada,
nacional ou internacional;

III - renda resultante da prestação de serviços na sua área de
atuação;

IV - renda de qualquer origem, resultante de suas atividades e do
uso ou cessão de suas instalações ou da locação de bens móveis ou
imóveis;

V - renda patrimonial ou de qualquer fundo instituído por lei;
VI - rendas financeiras decorrentes da aplicação de recursos

próprios.
CAPITULO V

Do Pessoal e dos Cargos
Art. 16— Os cargos de provimento em comissão da estrutura básica

da Fundação Clóvis Salgado são os constantes no Anexo IV da Lei n°
10.623, de 16 de janeiro de 1992, modificado pelo Anexo 1 da Lei n°
10.936, de 25 de novembro de 1992, com a redação dada pelo Anexo
1 desta lei.

§ 1° - Os titulares dos cargos de Presidente e de Diretor, constantes
no Anexo 1 desta lei, percebem, além do vencimento, verba anual de
pró-labore, conforme legislação específica.

§ 2 0 - Um cargo de Diretor, constante no Anexo 1 desta lei, será
ocupado por servidor de carreira da FCS.

Art. 17 - Ficam criados na estrutura básica da FCS um cargo de
Diretor da Diretoria de Captação e Marketing e um cargo de Auditor
Seccional.

Art. 18 - Os cargos de Direção Superior da Fundação Clóvis
Salgado, inclusive os cargos a que se refere o art. 17, passam a
pertencer ao Grupo 2 a que se referem os Anexos 1 e II do Decreto n°
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36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. 19 - O art. 30 da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de 1993,
modificado pela Lei n° 12.591, de 25 de julho de 1997, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 30— Os servidores das classes dos cargos de Músico, Bailarino
e Corista da Fundação Clóvis Salgado perceberão ajuda de
representação para manutenção dos instrumentos musicais, aquisição
de produtos de maquiagem e conservação de vestuário e
desenvolvimento tísico, técnico e artístico, além de auxílio financeiro
para aprimoramento vocal.

§ l o - A ajuda de representação de que trata o "caput" deste artigo
será de R$31 0,11 (trezentos e dez reais e onze centavos) para as
classes de cargos de Bailarino e Corista e R$41 3,82 (quatrocentos e
treze reais e oitenta e dois centavos) para a classe de Músico, não se
incorporando à sua remuneração nem servindo de base de cálculo
para sua aposentadoria.

§ 2° - Os valores previstos no parágrafo anterior serão corrigidos
trimestralmente, com base na variação da UPFMG ou unidade de
correção que vier a ser instituída pelos órgãos oficiais.

§ 3°— Ao servidor em gozo de férias regulamentares, férias-prêmio
ou em licença remunerada é devida a ajuda a que se refere este
artigo.".

Art. 20-0 art. 31 da Lei n° 11.179, de 10 de agosto de 1993, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31 - Fica assegurada ao servidor designado para a
coordenação de atividade técnica, artística ou administrativa,
enquanto durar a designação, a percepção de gratificação
correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento auferido em
virtude do cargo efetivo ou da função pública de que seja detentor.".

Art. 21 - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27 - Fica a Fundação Clóvis Salgado autorizada a conceder
adicional por exibição pública ao servidor Músico integrante da
Orquestra Sinfônica, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
vencimento básico, desde que o servidor se apresente ao público no
mínimo quatro vezes por mês, em evento artístico com a participação
do corpo estável da Fundação.".
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Art. 22 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro
Especial da Fundação Clóvis Salgado são os constantes no Anexo II
desta lei.

§ 1° - Os cargos a que se refere o "caput" deste artigo são de livre
designação e dispensa do Presidente da Fundação.

§ 2 0 - Ficam extintos os cargos em comissão da Fundação não
constantes no Anexo II desta lei.

Art. 23 - Os vencimentos dos cargos existentes na estrutura de que
trata o art. 22 são os valores previstos nos níveis e graus indicados no
Anexo II desta lei.

Art. 24 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da
Fundação Clóvis Salgado, constante no Anexo II desta lei, os
seguintes cargos:

- três de Coordenador de Cursos;
II - um de Coordenador de Palcos;
III - dois de Superintendente 1;
IV - dois de Superintendente II;
V - um de Chefe de Secretaria;
VI - dois de Chefe de Departamento II;
VII - dezoito de Assessor 1;
VIII - um de Assessor II;
IX - cinco de Assessor III;
X - sete de Assessor de Produção;
Xl - dois de Assessor Técnico Musical;
XII - vinte e dois de Maitre de Dança 1;
XIII - dois de Ma?tre de Dança II;
XIV - um de Ma?tre de Dança III;
XV - um de Regente do Coral Infantil.
Parágrafo único - A nomeação para os cargos de Ma?tre de Dança 1,

II e III, criados no Anexo II desta lei, dependerá de processo seletivo,
na forma fixada pela Fundação.

Art. 25 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da
Fundação Clóvis Salgado, os seguintes cargos de provimento em
comissão:

- um de Coordenador-Geral de Cena;
II - doze de Chefe de Divisão;
111 - seis de Chefe de Departamento;
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IV - cinco de Chefe de Setor;
V - cinco de Chefe de Seção;
VI - um de Gerente do Coral Lírico;
VII - um de Maítre de Diretor de Dança;
VIII -oito de Bailarino Principal;
IX - quatorze de Bailarino Especial;
X - dez de Bailarino Superior;
XI - um de Inspetor de BaIlet;
XII - um de Coreógrafo;
XIII - dois de Ensaiador;
XIV - um de Correpetidor;
XV - um de Regente Assistente da Orquestra Sinfônica de Minas

Gerais - OSMG;
XVI - um de Regente Assistente do Coral Lírico;
XVII - um de Assistente de MaTtre de Dança;
XVIII - um de Assistente do Grupo Experimental de Dança;
XIX - um de Assistente da Orquestra Jovem Experimental;
XX - um de Assistente do Coral Infanto-Juvenil;
XXI - um de Secretária do Presidente;
XXII - três de Secretária de Diretor;
XXIII - um de Secretária da Assessoria Jurídica;
XXIV - um de Secretária da Assessoria de Planejamento e

Coordenação - APC;
XXV - seis de Secretária de Superintendente;
XXVI - um de Secretária do Diretor de Escola;
XXVII - um de Motorista do Presidente.
Art. 26 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial

da FCS a seguir relacionados têm sua denominação alterada,
respectivamente:

- de Superintendente para Superintendente 1;
II - de Superintendente de Corpos Estáveis para Superintendente II;
III - de Diretor de Escola para Superintendente 1;
IV - de Chefe de Departamento para Chefe de Departamento 1;
V - de Gerente da Orquestra para Chefe de Departamento II;
VI - de Chefe de Divisão para Assessor II;
VII - de Assessor para Assessor III.
Art. 27 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial
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da FCS a seguir relacionados têm a seguinte correlação:
- Chefe de Departamento do Coral Lírico - Chefe de Departamento

II - Chefe de Departamento de Companhia de Dança - Chefe de
Departamento II;

III - Superintendente de Artes Visuais - Superintendente II;
IV - Superintendente de Serraria Souza Pinto - Superintendente li.

CAPITULO VI
Disposições Finais

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - João Leite, relator - Chico Rafael.

Anexo 1
(a que se refere o art. 16 da Lei n° ,de de de)

* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.

Anexo II
(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de)

* - O Quadro do Anexo II foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.017/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.017/2001, de autoria do Deputado Antônio

Júlio, que revoga dispositivos da Lei n° 10.848, de 3 de agosto de
1992, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o
imóvel que menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.017/2001
Revoga dispositivos da Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que
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menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Ficam revogados o parágrafo único do art. 1° e o ai 2 0 da

Lei n° 10.848, de 3 de agosto de 1992, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Luz o imóvel que menciona.

Ai 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - João Leite, relator - Chico Rafael.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
2.024/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 2.024/2002, de autoria da Mesa da

Assembléia, que altera a redação dos arts. 101 e 102 do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e institui
a Comissão de Segurança Pública, foi aprovado no 2 0 turno, com as
Emendas n os 1 e 2 ao vencido no 1 0 turno.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.02412002
Altera a redação dos arts. 101 e 102 da Resolução n°5.176, de 6 de

novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
AI. 1°— O art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XV:
"Art. 101 - ....
XV - de Segurança Pública.".
Art. 20 - O art. 102 da Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de

1997, fica acrescido do seguinte inciso XV, revogando-se a alínea "d"
do seu inciso V:

"Ar[. 102—....
XV - da Comissão de Segurança Pública:
a) a política de segurança pública;
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b) a política de combate ao crime organizado;
c) a política carcerária;
d) a política de recuperação e de reintegração social de egressos do

sistema prisional;
e) a defesa civil.".
Art. 30 - O inciso IV do art. 101 da Resolução n° 5.176, de 6 de

novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 101 -
IV - de Defesa do Consumidor e do Contribuinte;".
Ad. 40 - O inciso IV do art. 102 da Resolução ri 0 5.176, de 6 de

novembro de 1997, fica acrescido das seguintes alíneas '1", 'g" e
"Art. 102—
IV -
f) as relações entre o fisco e o contribuinte, com vistas à promoção

de um relacionamento fundado em cooperação, respeito mútuo e
parceria;

g) a orientação e a educação do contribuinte;
h) a fiscalização do cumprimento, pelo poder público estadual, das

normas constitucionais de defesa dos direitos do contribuinte.".
Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
2.083/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ri° 2.083/2002, de autoria da Mesa da

Assembléia, que aprova o encaminhamento de propostas de emenda
à Constituição ao Congresso Nacional, na forma do art. 60, III, da
Constituição da República, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.083/2002
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Aprova o encaminhamento ao Congresso Nacional de propostas

de emenda à Constituição da República, na forma prevista em seu art.
60,111.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovado o encaminhamento ao Congresso Nacional,

na forma prevista no art. 60, III, da Constituição da República, das
propostas de emenda à Constituição constantes nos Anexos 1, II e III
desta resolução.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Leite.

ANEXO 1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE

DE 2002
Modifica os

competência.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3 0 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - O art. 22 da Constituição Federal, suprimindo-se, no inciso
Xl, os vocábulos "trânsito e" e os incisos XII e XXI, passa a vigorar
com a seguinte redação, feita a renumeração devida:

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XI - transporte;
XII - nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIII - populações indígenas;
XIV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de

estrangeiros;
XV - organização do sistema nacional de emprego e condições para

o exercício das profissões;
XVI - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria

Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização
administrativa destes;

XVII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia
nacionais;

XVIII - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança

arts. 22 e 24. da Constituição Federal e altera
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popular;

XIX - sistemas de consórcios e sorteios;
XX - competência da polícia federal e das policias rodoviária e

ferroviária federais;
XXI - seguridade social;
XXII - diretrizes e bases da educação nacional;
XXIII - registros públicos;
XXIV - atividades nucleares de qualquer natureza;
XXV - normas gerais de licitação e contratação, em todas as

modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

XXVI - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima,
defesa civil e mobilização nacional;

XXVII - propaganda comercial.".
Art. 20 - O art. 24 da Constituição Federal passa a vigorar com o

acréscimo dos seguintes incisos:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:

XVII - trânsito;
XVIII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIX - organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e

mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros
militares.".

Art. 3 0 - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, .... de .............................de 2002.
Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do Senado Federal

ANEXO II
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE

DE 2002
Altera a redação do § 4 0 do art. 18 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:
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Art. 1° - O § 40 do art. 18 da Constituição Federal passa a ter a

seguinte redação:
"Art. 18-....
§ 4 0 - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de

Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural
do ambiente urbano, far-se-ão por lei estadual até dezoito meses
antes da realização das eleições municipais e dependerão de consulta
prévia, mediante plebiscito, à população da área diretamente
interessada, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal a
serem apresentados e publicados na forma de lei complementar
estadual.".

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvados os direitos dos Municípios criados após 1996. 

Brasília, .... de ..................de 2002.
Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do Senado Federal

ANEXO III
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° .....DE .... DE

DE 2002
Altera a redação do art. 105, inciso 1, alínea "a", da Constituição

Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 30 do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto constitucional:

Art. 1° - A alínea "a" do inciso 1 do art. 105 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 105 -

a) nos crimes comuns, os Deputados Estaduais e Distritais, os
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de
responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas
dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os
membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os
do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;".

Art. 2 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
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publicação.
Brasília	. de	. de 2002.
Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do Senado Federal
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 375a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 2/7/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Marco Régis, Doutor Viana

e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 2.266
a 2.271/2002 - Requerimentos n os 3.439 a 3.442/2002 -
Requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, Elbe Brandão, Durval
Angelo, Sebastião Costa e outros e Miguel Martini - Comunicações:
Comunicações da Comissão Especial da Lista de Assinantes, da
Comissão de Transporte e dos Deputados Mauri Torres, Marco Régis
e Marcelo Gonçalves (2) - Comunicação não recebida: Comunicação
do Deputado Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Elaine Matozinhos e dos Deputados Márcio Cunha, Doutor Viana,
Marco Régis e Dimas Rodrigues - 2a Parte (Ordem do Dia): 10 Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões
Especiais para emitirem parecer sobre os vetos às Proposições de Lei
nos 15.200, 15.150 e 15.196 - Comunicação da Presidência - Leitura
de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dinis Pinheiro, Elbe Brandão e Miguel Martini; deferimento
- Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução n os 2.024 e 2.083/2002 e dos Projetos de Lei
nos 1.926/2001, 1.969/2002, 513/99, 799, 1.078, 1.090, 1.155, 1.255 e
1.262/2000, 1.453, 1.679, 1.707, 1.743 e 1.871/2001, 1.934 e
2.017/2002; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Antônio Andrade; questão de ordem; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Durval Angelo e Sebastião Costa e
outros; aprovação - 2' Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Questão
de ordem - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação - Inexistência de quórum para votação de proposta de
emenda à Constituição e de projeto de lei complementar - Votação,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.528/2001; aprovação na forma do
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Substitutivo n° 1 comas Emendas n os 1 a 4 - Votação, em 1° turno,
do Projeto de Lei n° 1.783/2001; requerimento do Deputado Antônio
Andrade; rejeição do requerimento; votação do Substitutivo n° 1, salvo
emendas; aprovação; questão de ordem; leitura e votação das
Emendas n os 1 e 2; rejeição - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.759/2001; Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência;
requerimento do Deputado Antônio Andrade; rejeição do
requerimento; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação;
votação da Emenda n° 1; aprovação; declarações de voto; questão de
ordem; declaração de voto; questões de ordem - Discussão, em 1°
turno, do Projeto de Lei n o 1.276/2000; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.010/2002; aprovação - Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n°
2.043/2002; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação
da Emenda n° 2; rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 2.087/2002; apresentação das Emendas n os 1 e 2; encerramento
da discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à
Comissão de Fiscalização Financeira - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 1.742/2001; aprovação na forma do vencido em 1°
turno - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei n° 518/99; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência
de quórum para votação; anulação da votação - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho
- Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais
- Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo
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Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu
Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 14h15min, a lista de

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

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 2 a-Secretária "ad hoc", procede à leitura

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

-0 Deputado Carlos Pimenta, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Sérgio Cabral, Presidente da Assembléia Legislativa do Rio

de Janeiro, agradecendo o convite para o Ciclo de Debates sobre a
Ampliação da Competência Legislativa dos Estados, bem como para a
entrega da Medalha do Grande Mérito Legislativo.

Do Sr. Antônio do ValIe,  Deputado Federal, encaminhando
documentação que lhe foi enviada pelo Sr. Manoel Rodrigues da Silva
Pontes, de Viçosa, a qual tece considerações sobre questões de
interesse das microempresas.: (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.343/2002, do Deputado Ermano Batista.

Do Sr. Mauro dos Santos Ferreira (4), prestando informações
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relativas aos Projetos de Lei n°5 260/99, 2.048, 2.056 e
2.103/2002, da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos
projetos de lei.)

Do Sr. Murílio de Avelar Hingel, Secretário da Educação, em
atenção ao Requerimento n° 3.35212002, da Comissão de Educação,
enviando informação da Assessoria Técnica dessa Secretaria relativa
ao assunto objeto do referido requerimento.

Do Sr. Marco Antônio Marques de Oliveira, Secretário de
Transporte, em atenção ao Requerimento n°3.185/2002, do Deputado
Pinduca Ferreira, informando que o assunto objeto do referido
requerimento está afeto ao DNIT.

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando
cópias de documentos relativos aos Projetos de Lei n os 1.65712001,
1.953, 2.026 e 2.10812002. (- Anexe-se aos Projetos de Lei nos
1.657/2001, 1.953, 2.026 e 2.108/2002.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário de Governo, encaminhando
o Estudo de Impacto do Projeto de Lei n° 1.974/2002, elaborado pela
Secretaria da Fazenda. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.974/2002.)

Do Sr. Adalto Antônio Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal
de Patos de Minas e da Sra. Luizaura Januário de O. Ferreira e
outros, manifestando apoio às reivindicações dos trabalhadores em
educação do Estado. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Jaconias Gomes de Souza, Presidente da Câmara Municipal
de Nova Lima, encaminhando moção de apoio dessa Casa ao Projeto
de Lei n°2.093/2002. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 2.093/2002.)

Do Sr. Fernando Cruz Laender, Presidente da EPAMIG,
encaminhando proposições para o "Seminário Legislativo Aguas de
Minas II".

Dos Srs. Fernando Cruz Laender, Presidente da EPAMIG, e Nicolau
Elias Calfat, Secretário Adjunto da Secretaria de Indústria e Comércio,
indicando representantes desses órgãos para o "Seminário Legislativo
Aguas de Minas II".

Da Sra. Denise Paiva, Diretora do Departamento da Criança e do
Adolescente da Secretaria dos Direitos Humanos, informando que foi
firmado convênio entre a União e a Secretaria da Justiça e de Direitos
Humanos. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

De Vereadores à Câmara Municipal de Boa Esperança, solicitando
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aprovação do projeto de lei relativo ao Plano de Cargos e Salários
dos Servidores do IMA. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°2.179/2002.)

Do Sr. Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.686/2001, do
Deputado Bené Guedes.

Do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Belo Horizonte e região denunciando a situação alarmante em que
vive uma parcela dos trabalhadores dessa categoria. (- A Comissão
de Transporte.)

Da Sra. Maria Cristina Rezende dos Santos, membro representante
da Secretaria da Educação junto ao Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério do Estado, e
outros, manifestando apoio às emendas apresentadas ao projeto do
orçamento pelos Deputados Edson Rezende e Paulo Piau. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 2.176/2002.)

De professores designados do Estado, solicitando a aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 63. (- Anexe-se à Proposta de
Emenda à Constituição n° 63.)

Do Sr. Rogério Carvalho de Castro, Chefe Substituto da Divisão
Operacional do INCRA-MG, encaminhando cópia do convênio firmado
entre o INCRA e a Prefeitura Municipal de lbiaí, que objetiva construir
uma ponte mista no PA Areal, no Município de lbiaí. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Neiva Afonso Pires Cenci, Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social de Iraí de Minas, solicitando empenho
na aprovação do Projeto de Lei n° 2.176/2002. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n°2.176/2002.)

Do Sr. Custódio Dias de Oliveira, Grão-Mestre Estadual do GOEMG,
encaminhando o manifesto de Cataguases, em que solicita
providências relativas à segurança pública. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - A Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.
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- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI N° 2.266/2002

Declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de João Pinheiro, com sede no Município de João
Pinheiro.

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

Desenvolvimento Econômico e Social de João Pinheiro, com sede no
Município de João Pinheiro.

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 junho de 2002.
Hely Tarqüínio
Justificação: A referida Agência, fundada em 1988, tem por

finalidades precípuas promover programas que gerem emprego e
renda e fortalecer o desenvolvimento econômico e social do
município, visando ao bem-estar da comunidade onde atua.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.26712002
Declara de utilidade pública a Associação Filadélfia - AF -, com sede

no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filadélfia -

AF -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
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 2002.
Maria José Haueisen
Justificação: A Associação Filadélfia - AF -, sociedade civil sem fins

lucrativos, tem sede e foro em Teófilo Otôni. De natureza filantrópica,
possui como fim amparar a comunidade, tentando sanar o déficit
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habitacional no município. Dessa forma, busca ajudar os
necessitados fazendo locações, empréstimos, doações e construções
de imóveis.

Por outro lado, objetiva explorar a atividade econômica de prestação
de serviços, visando gerar empregos, bem como obter recursos que
possibilitem uma maior expansão das ações realizadas pela entidade.

Pelo trabalho e esforço que a Associação empreende em benefício
dos necessitados, solicitamos aos companheiros parlamentares a
aprovação deste projeto de lei que pretende outorgar-lhe o título 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° 2.268/2002
Declara de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros da

Inconfidência Mineira, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.	Fica declarada de utilidade pública a Ordem dos Cavaleiros

da Inconfidência Mineira, com sede em 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, 27 de junho de 2002.
Mauri Torres
Justificação: A Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira é

uma sociedade civil com atividades assistenciais e beneficentes e sem
fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem como finalidades
precípuas ajudar entidades beneficentes, tais como asilos e orfanatos,
dar assistência a pessoas excepcionais, estimulando as ciências e as
artes, encaminhar a ajuda médica, lutar contra a fome, através de
campanhas humanitárias, contribuir nas campanhas oficiais contra o
analfabetismo e a favor da erradicação de doenças.

Considerando-se a importância dos serviços beneficentes prestados
pela Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira, espero contar
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.269/2002

Altera dispositivos da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, que
Regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado,
que dispõe sobre a assistência social às populações de Áreas
inundadas por reservatórios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O art. 2 0 da Lei n° 12.812, de 21 de abril de 1998, e o seu

inciso III passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0 - Para a consecução do disposto no art. 1° desta lei, fica

criado o Programa de Assistência às Populações Atingidas pela
Construção de Barragens - Pró-Assiste -, vinculado à Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, a que
compete:

III - garantir a matrícula nas escolas públicas de ensino fundamental
para todas as crianças e adolescentes em idade escolar atingidos pelo
empreendimento, cuidando para que não haja interrupção no
processo de aprendizado deles;".

Art. 2 0 - Dê-se a seguinte redação ao inciso II do art. 40:
Art. 4°- ...........................................
II - recursos repassados pelo empreendedor para custear atividades

de sua responsabilidade;'.
Art. 30 - O ad. 50 e seus parágrafos, o art. 60 e seus incisos e o art.

70 da Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, passam a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 50 - A concessão de licenciamento ambiental aos
empreendimentos públicos ou privados de aproveitamento hídrico de
que trata esta lei depende da apresentação, por parte do
empreendedor, de estudos ambientais que incluam o Plano de
Assistência Social - PAS.

§ 1° - A Licença Prévia - LP - fica condicionada à aprovação do PAS
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS.

§ 20 - A licença de Instalação - LI - fica condicionada à
comprovação, pelo CEAS, do cumprimento por parte do
empreendedor do cronograma de implantação do PAS.

§ 30 - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à
comprovação pelo CEAS da implantação integral das ações previstas
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134no FAS.".
Art. 6° - O Plano de Assistência Social, de responsabilidade do

empreendedor, público ou privado, a que se refere o artigo anterior,
deverá conter:

- o cadastramento de todos os atingidos, levando em conta, no
mínimo, as relações de distribuição de renda, propriedade e trabalho e
o grau de instrução;

II - o levantamento da área das propriedades urbanas e rurais
atingidas, relacionando-se benfeitorias, máquinas, implementos e
outros bens de valor econômico ou histórico nelas existentes;

III - o levantamento das benfeitorias públicas do município e seus
distritos que venham a ser atingidas;

IV - a garantia de reposição dos bens expropriados, públicos ou
privados, em bens e condições equivalentes;

V - o reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se aqueles
que se dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em
terreno de terceiros, observadas

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo
município ou na mesma região do empreendimento, em condições
equivalentes;

b) o direito de participação de comissão representativa dos
atingidos, por eles indicada, na escolha de área para reassentamento.

VI - a contratação preferencial de mão-de-obra local para a
construção do empreendimento e para a sua o pe racionalização
posterior;

VII - o fornecimento de cesta básica por período de um ano, no
mínimo, para todos os atingidos que comprovadamente tenham tido
sua capacidade de produção desarticulada em vista do
empreendimento;

VIII - o levantamento do número de crianças e adolescentes
envolvidos, informando sobre a necessidade de remanejamento
escolar no caso de reassentamento em outra localidade;

IX - o levantamento das pessoas com deficiência envolvidas e a
garantia, para elas, da acessibilidade nas construções realizadas,
conforme a Norma n° 9.050, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABTN -, ou outra que vier a substitui-Ia, assegurando-lhes
percentual de vagas da mão-de-obra necessária ao empreendimento,
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conforme o art. 36, do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999;

X - a criação e a manutenção de um Posto de Atendimento de Apoio
Social, para a análise do fluxo migratório e o atendimento às
necessidades da população, na localidade atingida pelo
empreendimento;

XI - o diagnóstico das necessidades do investimento em infra-
estrutura necessário ao reassentamento dos atingidos e relativo a
saneamento básico (água e esgoto), rede elétrica e estradas.

Parágrafo único - O Plano de Assistência Social deverá conter o
cronograma de implantação de cada uma das ações nele prevista,
inclusive os investimentos em infra-estrutura , compatível com o
cronograma das obras.

Art. 70 - Mediante solicitação, o Instituto da Terra - ITER -, órgão
responsável pela política de destinação de terras públicas e devolutas,
dará suporte administrativo e técnico ao CEAS na análise dos Planos
de Assistência Social aos atingidos por inundações, apresentados
pelos empreendedores públicos ou privados.

Art. 50 - A Lei n° 12.812, de 28 de abril de 1998, fica acrescida dos
seguintes artigos, alterando-se a numeração dos atuais arts. 10 e 11
para arts. 13 e 14, respectivamente:

Art. 10 - Será cobrada taxa de expediente, na forma do art. 90,
inciso 1, da Lei n° 6.763, de dezembro de 1975, vinculada à Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente - SETASCAD -, para custear as despesas do Conselho
Estadual de Assistência Social - CEAS - na atividade de análise e
fiscalização do Plano de Assistência Social - PAS -, a ser apresentado
pelo empreendedor.

§ 1 0 Acrescente-se à Tabela A, anexa à Lei n° 6.763, de dezembro
de 1975, o seguinte item:

Tabela A
(a que se refere o art. 92 da Lei n°6.763, de 26/12175)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Expediente relativa a Atos de
Autoridades Administrativas

* - O Quadro da Tabela A foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 3.7.2002.

Art. 11 - Para a execução do Programa aque se refere o art. 2 0 , fica
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constituído um grupo de trabalho, coordenado pela Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, composto por:

- um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral - SEPLAN -;

II - um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD -;

III - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e dos
Direitos Humanos - SEJDH -;

IV - um representante da Secretaria de Estado da Educação - SEE -;
V - um representante da Secretaria de Estado da Saúde - SES -;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - SEAPA.
Parágrafo único - As Secretarias que compõem o grupo de trabalho

terão a atribuição de executar o Pró-Assiste, de acordo com a
especificidade constante no art. 20.

Art. 12 - Os recursos para o financiamento do Pró-Assiste deverão
ser incluídos no orçamento das Secretarias que compõem o grupo de
trabalho.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos, quanto ao disposto no art. 10, a partir do primeiro
dia do exercício subseqüente ao de sua publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de junho de 2002.
Ivo José - Maria José Haueisen.
Justificação: A Lei n° 12.812, de 28/4/98, foi aprovada como objetivo

de regulamentar o parágrafo único do art. 194 da Constituição
Estadual, o qual garante a assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios. Essa lei se reveste da maior importância
em Minas Gerais, devido ao elevado potencial hídrico deste Estado,
aliado à política de seu aproveitamento, uma das prioridades do atual
Governo.

Após quatro anos em vigor, a referida lei tem mostrado sua eficácia,
com mais de dez planos de assistência social analisados e aprovados
pelo CEAS, garantindo a assistência social e principalmente a
reposição dos bens expropriados da comunidade. No entanto, a
própria prática de implementação da lei, indicou a necessidade de
algumas mudanças com o objetivo de aumentar a sua eficácia e
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melhorar as condições de sua implementação. Uma das mais
importantes é a intituição da taxa de expediente a ser cobrada pela
SETASCAD, visando a dar condições ao CEAS de desempenhar as
suas incumbências legais. E importante informar que o CEAS se
encontra totalmente desprovido de infra-estrutura e recursos para tal,
ficando muitas vezes na dependência da boa-vontade do
empreendedor para visitar o local e realizar os levantamentos
necessários ao desempenho de sua função.

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

PROJETO DE LEI N°2.270/2002
Estabelece a obrigatoriedade de divulgação dos preços do leite

pagos a produtores e de venda de leite e derivados a
estabelecimentos varejistas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas beneficiadas pela Lei n° 14.131, de 20 de

dezembro de 2001, são obrigadas a divulgar mensalmente os preços
do leite pagos aos produtores e de venda de leite e derivados a
estabelecimentos varejistas.

§ 1 0 - A divulgação a que se refere o artigo observará os seguintes
critérios

- o preço do leite pago ao produtor será divulgado até o dia 1 0 do
mês em que entrar em vigor;

II - o preço de venda do leite e derivados ao varejo, divulgado até o
décimo dia de cada mês, será o praticado no mês anterior.

§ 20 - Para os efeitos do inciso II do § 1° deste artigo, deverão ser
divulgados os preços dos produtos fabricados pelas empresas,
especialmente os do leite em pó, do leite pasteurizado, do leite longa
vida, da manteiga, do queijo tipo muçarela e tipo prato e do iogurte.

Art. 2° - A divulgação a que se refere esta lei será feita por meio de
circular aos sindicatos rurais e associações de produtores e em
veículo de informação impresso, com circulação nas regiões onde a
empresa efetua compra de leite.

Art. 30 - As empresas que não observarem o disposto nesta lei terão
suspensos, pelo prazo de trinta dias, os benefícios estabelecidos pela
Lei n° 14.131, de 20 de dezembro de 2001.
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Parágrafo único - A suspensão cessará mediante o cumprimento

da obrigação no mês seguinte ao da infração.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: A divulgação periódica, pela indústria, do preço do leite

pago ao produtor e de venda de leite e derivados aos
estabelecimentos varejistas é necessária para dar transparência às
relações comercias na cadeia produtiva do leite. Essa transparência
contribuirá para reequilibrá-la resultando numa distribuição mais justa
de renda, beneficiando o produtor - o elo mais fraco - e desonerando o
consumidor.

- 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°2.271/2002
Dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de

laticínios e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O emprego do soro de queijo na fabricação de laticínios que

exceder o percentual legalmente permitido acarretará as seguintes
penalidades:

- apreensão do produto;
II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil

reais).
Parágrafo único - As multas serão aplicadas em dobro em caso de

reincidência.
Art. 20 - A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -

ICMS - incidente nas operações internas de venda de soro de queijo
será de 30% (trinta por cento).

Art. 30 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 2002.
CPI do Preço do Leite
Justificação: O emprego do soro de queijo em percentuais acima

dos permitidos pela legislação em vigor representa fraude e um
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desrespeito aos direitos dos consumidores. Este projeto visa dar à
administração estadual competente instrumento para coibir essas
infrações. O projeto busca também - ao estabelecer uma alíquota de
30% nas operações internas de venda do soro - desencorajar o uso
fraudulento do produto e aumentar o consumo industrial de leite
produzido no Estado, com benefícios diretos aos produtores.

- 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.

REQUERIMENTOS
N° 3.439/2002, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja

formulado voto de congratulações com o jornal "O Imparcial", nas
pessoas de seus Diretores, Sra. Carmem Lúcia Marini e Sr. Leandro
Vieira Júnior, por seus 106 anos de fundação. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 3.440/2002, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Ubá pelo
transcurso do 145° aniversário de sua emancipação. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 3.441 /2002, da Comissão do Trabalho, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Previdência e Assistência Social a fim de que
receba em audiência representantes da Fundação Instituto Nacional
de Telecomunicações, de Santa Rita do Sapucaí, para se discutir a
situação dessa entidade.

N° 3.442/2002, da Comissão de Transporte, pleiteando seja
solicitada ao Diretor-Geral do DER-MO a realização de estudos com
vistas à realização de melhorias nas estradas que ligam os Municípios
de Diamantina e Serro e no trecho Conceição do Mato Dentro-
Congonhas do Norte-Gouveia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Elbe Brandão, Durval Angelo, Sebastião Costa e outros
e Miguel Martini.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

Especial da Lista de Assinantes, da Comissão de Transporte e dos
Deputados Mauri Torres, Marco Régis e Marcelo Gonçalves (2).

Comunicação Não Recebida
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- A Mesa deixa de receber a seguinte comunicação:

COMUNICAÇÃO
Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do médium

Chico Xavier, ocorrido em 30/6/2002, em Uberaba. (- Semelhante
comunicação foi apresentada anteriormente pelo Deputado Marcelo
Gonçalves.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sra. Deputadas, Srs. Deputados,

colegas de Plenário, povo das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, tomo lugar nesta tribuna, pela enésima vez, para
defender o fortalecimento da Dfensoria Pública de nosso Estado e,
assim, lutar por melhores condições de acesso à justiça pelo povo de
nossas Minas Gerais. Refiro4me à necessidade de que este
parlamento aprove em 2 0 turno, o quanto antes, e na forma solicitada
pela representação dos Defensores, o Projeto de Lei Complementar n°
50/2002, que visa a organizar a Defensoria Pública do Estado, dando
melhores condições de trabalho aos seus funcionários e viabilizando
melhor atendimento à população carente de nosso Estado.

O Projeto de Lei Complementar n° 50/2002, recebido nesta Casa em
19/2/2002, desde então tem recebido a atenção de diversos
parlamentares, que buscam atender os anseios do povo, encarnados
nos pedidos e solicitações dos Defensores. Com esse espírito, em
suas comissões temáticas, a Assembléia foi alterando o projeto
enviado pelo Governo, de forma a dotar-lhe dos contornos
constitucionais e dos caracteres necessários ao cumprimento de suas
atribuições.

Dessa natureza são a independência administrativa e financeira da
instituição, que foi garantida pelos Deputados nas comissões. São
também a inamovibilidade, a irredutibilidade de vencimentos e demais
garantias profissionais, além de outros aspectos de que não se
descuidaram os parlamentares, ao aperfeiçoar o projeto do Governo.

E agora, nesta hora em que se aproxima o momento de votação em
21 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 50, não podemos recuar
de tudo aquilo em que já avançamos. Precisamos, ou melhor, o povo
de Minas precisa que aprovemos o projeto com as correções que esta
Casa, como Casa do povo, realizou, em nome do povo, no projeto
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original.

Desde que tomamos posse nesta Assembléia, ocupamos diversas
vezes esta tribuna e apresentamos diversos requerimentos
regimentais, insistindo para que o Governo do Estado enviasse para a
aprovação dos representantes populares o projeto da Lei Orgânica da
Defensoria. Fizemos isso incessantemente, individualmente ou por
meio de bancada, sempre na esperança de poder dotar a Defensoria
da organização a que sempre fez jus.

Finalmente, como resposta a esses apelos que, reconheçamos, não
foram apenas desta parlamentar, o Governo do Estado enviou a esta
Assembléia, em 19/2/2002, o Projeto de Lei Complementar n°
5012002; em outras palavras, o tão ansiosamente aguardado projeto
da lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

O projeto, contudo, muito embora tenha sido enviado, não
contempla alguns dos mais importantes aspectos de que deveria
necessariamente cuidar, o que tornou indispensável o trabalho desta
Casa, que, respondendo a solicitações da população e da
representação dos Defensores, realizou no 1° turno as alterações e
aperfeiçoamentos necessários. Como resultado, conseguimos aprovar
em 1 0 turno um projeto à altura do Estado de Minas, na forma do
Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 10 a 17.

Agora, em pleno 20 turno do Projeto de Lei Complementar n°
5012002, há um aparente recuo do Governo com vistas a não mais
apoiar a sua aprovação na forma aperfeiçoada, o que seria não
apenas um recuo desta Casa, mas também o desperdício de uma
grande oportunidade de se trabalhar em benefício da população e da
justiça mineira.

Por isso, estou aqui hoje, nobres colegas, para solicitar-lhes que
aprovem, o quanto antes, o Projeto de Lei Complementar n° 50/2002,
nas linhas gerais dadas pelas comissões e aprovadas em Plenário em
1° turno. Afinal, quanto tempo mais deveremos conviver com a
precariedade de condições com as quais trabalham hoje os heróicos
Defensores Públicos de Minas? Quantas manifestações públicas
deverão ainda fazer os Defensores e a sociedade para sensibilizar o
Governo e os Deputados? Quanto tempo mais irá o povo aceitar essa
situação, em que a justiça não consegue alcançar aqueles que dela
mais necessitam? Quanto tempo mais se abdicará da violência
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privada em prol da justiça estatal?

Respondo-lhes eu mesma, Deputados, como imagino que V. Exas.
também já tenham respondido: agora é a hora de pôr um fim em tudo
isso. Agora é a hora de dotar nosso Estado de uma Defensoria
Pública que Minas merece. A Assembléia, que demonstrou o devido
comprometimento durante a tramitação da proposta, deve agora
aprovar o Projeto de Lei Complementar n° 50/2002 na forma do 1°
turno.

Nossa Constituição garante o acesso à justiça aos necessitados por
meio da isenção de custas e da assistência jurídica gratuita prestada
pela Defensoria. Sei que alguns parlamentares podem estar sofrendo
pressões para não aprovar o projeto no 1° turno, mas tenho comigo
que agora se trata de uma questão de prioridades, e a prioridade há
de ser o cumprimento da Constituição.

Por isso, renovo meus apelos: assumamos nossas
responsabilidades, votemos, aprovemos de uma vez a merecida lei
orgânica de nossa Defensoria Publica.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui estão vários Defensores
Públicos, retomando a conversa com nossos Deputados para que
aprovemos o projeto de lei complementar em 2 0 turno da forma como
o aprovamos em 1° turno. Vimos, Srs. Defensores, uma verdadeira e
grandiosa boa-vontade desta Casa na aprovação em 1° turno, e
preocupa-nos este momento difícil da Assembléia, em que a grande
maioria dos parlamentares está trabalhando suas bases no interior
para garantir sua reeleição. Portàndo, se não conseguirmos aprovar o
mais rápido possível, ainda este mês, o projeto em 20 turno,
possivelmente as dificuldades serão maiores.

Conheço bem a Defensoria Pública, assim como todo o trabalho
feito, ao longo dos anos, por esses abnegados profissionais, e, em
seu nome, quero conclamar o Sr.: Presidente para colocar em pauta,
em 20 turno, o projeto de lei orgânica da Defensoria Pública.

Sr. Presidente, a Defensoria Pública representa a cidadania e o
atendimento ao pobre. Trata-se de um direito constitucional, constante
na nossa Carta Magna. Não queremos acreditar que o Sr. Presidente
e a base do Governo nesta Casa não estejam com esses grandes
profissionais, homens e mulheres que, dia e noite, estão presentes
nas varas cíveis e criminais, nas delegacias e nos juizados especiais,

rÀ



143

buscando atender ao povo pobre deste Estado, que foi levado à
pobreza devido à péssima distribuição de renda neste Pais. Mais uma
vez solicito aos grandes Defensores que estão lotando as nossas
galerias que continuem nessa caminhada. Procurem cada
parlamentar, o Líder do Governo, o Presidente desta Casa e a
Secretária da Justiça, para que esse belíssimo trabalho realizado até
agora não fique pelo meio do caminho. Não podemos desperdiçar o
nosso tempo e o nosso esforço. Desde o primeiro dia em que aqui
chegamos, estamos lutando pela lei orgânica da Defensoria Pública.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Deputada Elaine
Matozinhos, receba meu apoio e o da Bancada do PMDB nesta Casa
a nossa compreensão e, mais do que isso, a garantia de que estamos
ao lado dos nossos Defensores Públicos. Estamos ao lado das leis e
de um acordo maior e melhor, para que possamos desenvolver esse
trabalho com a comunidade mineira.

Estamos passando por um momento pré-eleitoral, e o tempo é
exíguo. Temos de trabalhar com todo o empenho para trazer a
Plenário esse projeto. E importante que as pessoas saibam que se o
parlamentar, vez ou outra, não está presente, não quer dizer que
esteia de papo para o ar, fazendo absolutamente nada. Isso significa
que está extremamente ocupado. O Estado possui 853 municípios. E,
como não há voto distrital, somos representantes de todos eles.
Portanto, é extremamente difícil conciliarmos este momento eleitoral
com as nossas atividades. O caminho já foi mostrado por V. Exa.
Quantos são os interessados nessa matéria? Quantos familiares eles
têm? Seguramente, todos conhecem um Deputado amigo da família.
O caminho é procurar cada um dos 77 parlamentares. Não precisam
procurar o Deputado Márcio Cunha, porque votarei com a Deputada
Elaine Matozinhos e com os demais companheiros.

A Deputada Elaine Matozinhos* - Agradeço ao Deputado Márcio
Cunha sua compreensão e seu empenho.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Parabenizo V. Exa.
pelo brilhante pronunciamento. Independentemente de estarmos perto
do recesso, este é um dos momentos mais importantes do parlamento
mineiro. Estamos ansiosos para que o Projeto de Lei Complementar
n° 50 venha da mesma maneira que os nobres companheiros
presentes estavam ansiosamente aguardando. Temos certeza de que
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esta Casa não haverá de lhes faltar, pelo respeito e pela dignidade
de todos.

Há necessidade de conscientização. Faço um apelo veemente à
Mesa Diretora, a todos os Líderes dos partidos, ao Líder do nosso
Governo e a todos os Deputados, a fim de que seja efetivamente
cumprido o que foi assumido junto ao Governo Itamar Franco, para
que o Projeto de Lei Complementar n° 50 seja votado ainda neste
primeiro semestre. Somente unidos nesse trabalho de sintonia e de
respeito à Defensoria Pública resgataremos a dignidade que
merecem.

Tenho certeza de que esta Casa e os nobres pares não hão de faltar
neste momento, um dos mais importantes para o povo mineiro, para
os mais necessitados. Parabenizo V. Exa.

A Deputada Elaine Matozinhos t - Obrigada, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Não temos dúvida, como grande advogado que é, de que sabe
da importância da Defensoria Pública, até para fazer contraponto com
o Ministério Público, uma grande instituição. Não podemos ter de um
lado uma instituição forte e de outro uma fragilizada, que muitas vezes
tem dificuldade até mesmo com materiais para desenvolver o seu
trabalho.

Portanto, em nome do povo carente, em nome das mulheres
violentadas, em nome do povo de Minas Gerais, fazemos um apelo ao
Presidente desta Casa para quê coloque em pauta o Projeto de Lei
Complementar n° 50. Fazemos um apelo também ao Líder do
Governo, para que esteja conosco, com a base de Governo votando
favoravelmente nessa caminhada. Fazemos, ainda, um apelo ao Sr.
Governador do Estado e à Secretária de Justiça para que estejam
conosco e não criem nenhum empecilho nesse grande trabalho feito
até agora, a fim de que possamos votar em 2 1 turno o projeto de lei
complementar, como foi em 1° turno. Que Deus nos proteja! Que Deus
proteja os carentes! Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores que nos visitam, Srs. Defensores Públicos,
telespectadores da nossa TV Assembléia, dois assuntos trazem-me
hoje a esta tribuna. O primeiro deles é fazer um apelo aos
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companheiros Deputados Estaduais, para que não se ausentem de
um ciclo de debates que realizaremos aqui, neste Plenário, no dia 5
de julho, na parte da manhã, quando iremos discutir com toda a
diretoria da UNALE - para quem não sabe a UNALE é a União
Nacional dos Legislativos Estaduais, que congrega os Deputados
Estaduais de todo o País - uma questão extremamente importante
para nós, legisladores estaduais do País inteiro e, especificamente,
para aqueles que, à minha semelhança, têm lutado para aumentar o
nosso poder legiferante.

Como ex-Vereador por Belo Horizonte durante quatro mandatos,
portanto 16 anos, e hoje Deputado de primeiro mandato, tenho
levantado uma bandeira nesta Casa - que levei à UNALE:
promovermos uma mudança na Constituição Federal, de modo a
resgatar as reais prerrogativas dos legisladores estaduais. A
comunidade desta Assembléia não tem a informação de como esse
Poder é limitado para fazer determinadas leis. Por exemplo, não
podemos legislar sobre trânsito, sobre uma série de matérias
importantíssimas para estes Pais, por força da nossa Constituição,
que colocou os parlamentos estaduais entre o Congresso Nacional e
as Câmaras Municipais. Cheguei a desabafar dizendo que, como
Vereador, me realizava melhor do que como Deputado. Portanto, no
dia 5 próximo, discutiremos, juntamente com diversos segmentos da
sociedade organizada, quão importante é modificarmos a Constituição
Federal, para dar aos parlamentos estaduais competências e
prerrogativas que os transformem, cada vez mais, em representantes
da sociedade.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Estamos acompanhando
o pronunciamento de V. Exa., em que narra sua trajetória de Vereador
a Deputado Estadual, e o vejo, ainda que Deputado de primeiro
mandato, trabalhar com muita competência e determinação. Isso só
ilustra e abrilhanta a atuação de nosso partido, o PMDB, nesta Casa.

Aproveito a oportunidade do pronunciamento de V. Exa. para fazer
uma referência importante. O Governador Itamar Franco, que cumpriu,
em grande parte, seu compromisso com o funcionalismo, deixou dois
setores carentes de uma decisão. Tenho confiança em que o
Governador, ainda neste ano, irá resgatar esses dois setores que
ficaram pendentes de solução. Refiro-me, em primeiro lugar, ao setor
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da saúde. A Secretaria de Estado da Saúde ficou para trás, com
uma remuneração indigna, abaixo daquilo que se espera, abaixo dos
níveis de outras secretarias congêneres. Portanto, a proposta de 30%
de adicionais para a gestão do SUS é importante para resgatar a
dignidade e melhorar a auto-estima dos funcionários da Secretaria da
Saúde. Em recente conversa com o Secretário Carlos Patrício, percebi
muita boa-vontade em viabilizar o plano de carreira definitivo e em dar
esse aumento emergencial para a categoria. Incorporo-me à luta dos
funcionários da saúde neste momento, esperando que, até o final do
ano, tenhamos resolvido essa questão.

Quanto ao outro segmento a que me referi anteriormente, estamos
acompanhando-o desde o primeiro dia do Governo Itamar Franco.
Acompanhei-o mais de perto quando estava na Secretaria da Justiça
e de Direitos Humanos. Estou falando da situação da Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais. A verdade, Sr. Deputado, é que
não podemos ter uma Defensoria Pública atrelada ao Poder
Executivo. Buscamos a independência da Defensoria Pública, como
uma forma de ela atuar junto aos hipossuficientes, aos mais pobres,
aos carentes de assistência judiciária. A Defensoria Pública tem de
estar no mesmo nível, no mesmo patamar do Ministério Público, com
autonomia para defender aqueles que buscam a justiça gratuita,
aqueles que buscam a assistência judiciária.

O projeto que tramita nesta Casa não está dando essa
independência, mas apenas criando um plano de carreira, a função de
Defensor Público, dando a autonomia necessária para que o órgão
tenha condição de bem atuar. Por essa razão, a tarde de hoje poderá
ser vista como histórica, se conseguirmos aprovar o projeto de
interesse dos funcionários da área da saúde e o dos Defensores
Públicos de Minas Gerais. Recomendamos àqueles que acompanham
esta votação a buscar os Deputados em seus gabinetes, em suas
casas, em suas cidades, para que venham votar, praticando ação de
justiça e sabedoria, a fim de resgatar a dignidade desses segmentos
do funcionalismo público mineiro. Obrigado.

O Deputado Márcio Cunha* - Agradeço-lhe o aparte, Deputado Luiz
Tadeu Leite, fazendo minhas suas palavras. Amanhã, às 17h30min,
tenho encontro marcado com o Secretário da Saúde, Gen. Carlos
Patrício, ocasião em que levarei nossa preocupação, solicitando-lhe
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que some esforços conosco para a aprovação desse projeto.

Foi de nossa autoria uma emenda incluindo a solicitação de solução
para o problema do pessoal da SETASCAD, que se encontra
desestimulado em razão do salário e da jornada de trabalho. Seria
uma forma de resgatar a carreira desses servidores, a fim de que
possam continuar prestando importante serviço à comunidade.

Ontem, consagramos nossa Deputada Federal, das mais votadas,
Maria Elvira, como companheira de chapa do nosso glorioso PMDB.
Foi um dia importantíssimo para todos, pois a companheira, que se
encontrava decidida a não ser mais candidata a nada, aceitou o
desafio. A companheira encontrava-se desalentada com nossa
política, pois hoje os políticos sérios têm mais dissabores que alegrias.
A Deputada Federal Maria Elvira é uma pessoa honrada, idealista, e é
uma honra para nós, do PMDB, uma imensa alegria contar com a sua
participação. A semelhança do nosso candidato a Governador, o Vice-
Governador Newton Cardoso, a Deputada Federal Maria Elvira, assim
como eu, é um dos fundadores do PMDB de Belo Horizonte, originário
da fusão do PP, de Tancredo Neves à época, com o MDB, de Itamar
Franco. Assistir ao que hoje se nos apresenta, no momento em que
comemoramos o pentacampeonato, faz-me lembrar daquele episódio,
salvo melhor juízo, ocorrido com Garrincha, na Copa de 1962, quando
o técnico Aimoré Moreira, mostrando-lhe um mapa, disse-lhe:
"Garrincha, aqui estão os três beques. Você deverá passar por eles, ir
à linha de fundo e cruzar para o Vavá ou para o Pelé". Ao que ele, na
sua simplicidade, respondeu: "Mas, Aimoré, isso está combinado com
a defesa adversária?".

O que acontece na política, hoje, está combinado com o eleitor? Ou
o eleitor vai se indignar com esta falta de referência ideológica, com
esta falta de qualquer sentido político? E sigla para cá, é sigla para lá,
é uma verdadeira dança das letras. Mas nós, do PMDB, saímos com
chapa puro-sangue. Tenho orgulho da chapa que estamos
apresentando à sociedade mineira, a qual, antes de tudo, é composta
por pessoas fiéis ao PMDB e que, sem dúvida alguma, têm uma linda
história para contar.

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Deputado Márcio
Cunha, quero cumprimentá-lo por seu belíssimo trabalho, com três
mandatos de Vereador e um como parlamentar brilhante nesta Casa.
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Sou solidário aos funcionários da saúde. Sabemos como é difícil

para eles, que lutam em prol da saúde dos irmãos em Minas Gerais,
receber o que recebem. Então, é mais do que justo apoiá-los. A
Bancada do PMDB vai fazer como o Deputado Luiz Tadeu disse:
buscar os Deputados em seus gabinetes, trazê-los ao Plenário e votar
os 30%, o que significa fazer justiça a esses funcionários que lutam
por amor à causa.

Quero também ser solidário aos Defensores Públicos. Sou do
interior. Fui Prefeito de Janaúba e sei como é importante o trabalho do
Defensor Público em nossa cidade. Os irmãos que lutam com
dificuldade não têm um advogado para defendê-los, e os Defensores
Públicos podem dar-lhes apoio. Então, Deputado Márcio Cunha,
precisamos votar, em 2 0 turno, esse projeto tão importante, que cria
mais cargos na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

Cumprimento-o ainda por sua fala sobre o PMDB, sobre o futuro
Governador de Minas, o Sr. Néwton Cardoso. Ele foi muito feliz ao
lançar a dinâmica, a guerreira, a batalhadora Deputada Maria Elvira
como candidata a Vice. Sabemos que Maria Elvira é uma parlamentar
brilhante, uma parlamentar internacional, que defende o Brasil lá fora.

E quero dizer que também é brilhante o Senador Hélio Costa, que
lutou, por duas vezes, pelo Governo de Minas e agora vai defender
Minas Gerais no Senado Federal.

Parabéns, Márcio Cunha. Vamos lutar junto com os Defensores,
aprovando seu projeto em 2 0 turno, e junto com os funcionários da
saúde.

O Deputado Márcio Cunha* Obrigado, ilustre Deputado Dimas
Rodrigues. Solicito, Sr. Presidente, que faça constar nos anais desta
Casa, na ata dos trabalhos de hoje, que a Bancada do PDMB, nesta
tarde, sente-se gloriosa, sente-se extremamente feliz, porque a
companheira Deputada Federal Maria Elvira aceitou o desafio de ser
Vice. Resta ao PMDB arregaçar as mangas e trabalhar, como sempre
tem trabalhado, a favor do povo do Brasil e do povo mineiro. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
• Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

funcionários da Casa, imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
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senhoras e senhores que ocupam as galerias em defesa dos
respectivos projetos, a violência e a criminalidade vêm assumindo
proporções insuportáveis em nossos dias. O noticiário recente dá
conta de um verdadeiro "estado de guerra", com operações
audaciosas, como a que danificou o prédio da Prefeitura do Rio de
Janeiro e como a execução, pelo comando do tráfico, do jornalista Tim
Lopes.

Mas não é preciso ir longe para constatar a dura realidade que tanto
nos aflige. Denunciei, há poucos dias, em Plenário, os muitos assaltos
que vêm ocorrendo nas imediações desta Casa, vitimando vários dos
nossos servidores.

Na última terça-feira, um adolescente foi encontrado morto,
barbaramente espancado e desfigurado, aqui, ao nosso lado, próximo
da Igreja de Fátima. Ao que parece, o crime foi conseqüência de briga
de turmas de moradores de rua ou de acerto do comércio de drogas.

Hoje já não se pode sair com celular, já não se pode sair de carro, a
menos que seja todo blindado, pois somos todos vítimas em potencial
dos assaltantes e dos seqüestradores. A insegurança é tamanha, que
não nos sentimos tranqüilos sequer em casa, ainda que equipada com
cercas elétricas, alarmes e outras precauções.

Alguns dos Deputados desta Assembléia estão sofrendo ameaças,
por isso mesmo vêm adotando medidas que acabam por restringir a
sua liberdade, como o uso de coletes à prova de balas e precauções
especiais nos seus deslocamentos. Tudo isso porque investigaram o
crime organizado, na CPI do Narcotráfico. Está emergindo um Estado
paralelo, em que as ordens partem da criminalidade, em que o
cidadão de bem vive atrás de grades e o infrator circula livremente. E
a total inversão de valores, que ameaça seriamente os Poderes
constituídos e o cidadão.

E preciso buscar a adoção de medidas urgentes, que atuem sobre
esse estado de coisas, dando à sociedade uma resposta eficaz em
relação à segurança pública. Tais medidas não podem ser apenas de
natureza policial. A segurança pública é todo um conjunto, que deve
ser harmonioso e integrado.

E pertinente lembrar aqui o "efeito funil" descrito pelo pesquisador da
Fundação João Pinheiro, Prof. Luiz Flávio Sapori, em sua dissertação
de mestrado: "Em Minas Gerais, entre os anos de 1995 e 1999, de
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cada 100 crimes registrados, em média, pela Polícia Militar, apenas
13 foram investigados via inquérito policial e somente 8 resultaram em
sentenças".

Poder-se-ia perguntar quantas dessas sentenças foram cumpridas,
e em que condições.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Quero
parabenizar V. Exa. pelo assunto em pauta e ajudar com um
comentário que fiz nesta Casa. A juventude belo-horizontina assistia
ao penúltimo jogo do Brasil no telão da Savassi, quando houve uma
quebradeira, uma baderna, um arrastão, uma briga de gangues. E o
que aconteceu? O Ministério Público, que fica ao lado da Praça Carlos
Chagas, como V. Exa. lembrou muito bem, em vez de pedir à Polícia
Militar, à Polícia Civil, ao Exército ou a quem quer que fosse
segurança para a população, proibiu o telão.

Houve um assassinato na praça e, em vez de o Ministério Público
pedir a sua apuração, vai proibir as pessoas de vir até a Assembléia.
Disse, naquele dia, que daqui a pouco já não poderemos sair de casa,
porque o Ministério Público, em vez de bater no peito e dizer que é o
guardião da lei, proibiu os jogos das maquinazinhas, ou melhor,
proibiu a Loteria do Estado de Minas Gerais de arrecadar com elas; o
problema está em que continuam funcionando normalmente, deixando
• Estado de receber R$35.000.000,00.

Estou dizendo isso porque, se o Ministério Público, em vez de proibir
• jovem de ir à Savassi, de proibir o telão, de pedir segurança,
mandasse prender ou trabalhasse pela moralização, e aplicasse o
dinheiro desse imposto que aí está na segurança, teríamos o dobro de
segurança.

Fica mais uma vez o nosso protesto, em nome da juventude belo-
horizontina sadia que estava na Savassi e que ainda consegue sair de
casa, mas que, se depender do Ministério Público, não vai sair mais.
Proibir o telão é fácil, mas o povo mineiro, como V. Exa. disse, quer é
segurança. Não podemos deixar os costumes da bandidagem do Rio
de Janeiro chegar a Minas Gerais. Se deixarmos, daqui a pouco
teremos granada nesta Casa ou na Prefeitura. Devemos fazer um
esforço concentrado. V. Exa. está de parabéns por ter levantado um
tema dessa natureza. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte de V. Exa.
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A Proposta de Emenda à Constituição n° 87, ora em análise,

propõe uma composição ampla e bem-representativa da Câmara de
Gestão de Defesa Social, de modo a envolver todos os órgãos
responsáveis pelo sistema de justiça criminal.

Quero cumprimentar a Mesa da Assembléia pela composição da
Comissão Especial, integrada por parlamentares com grande
experiência no assunto, que conduzirão com proficiência o debate
inaugurado em audiência pública, recebendo e aproveitando as
propostas que deverão surgir.

Conclamo a sociedade, que vem sofrendo com a insegurança e a
intranqüilidade, conclamo os órgãos da imprensa, que são
testemunhas da criminalidade crescente e, agora, também vítimas
delas, conclamo os diversos setores ligados à segurança pública para
a importante contribuição nessa tarefa de desenhar um novo modelo
de defesa social e assegurar dias mais calmos para todos nós.

Enquanto se discute e se aperfeiçoa o parâmetro para a criação do
sistema de defesa social, que as nossas polícias trabalhem de forma
integrada, otimizando os recursos e colocando a serviço da
coletividade sua experiência e sua reconhecida capacidade.

A Deputada Elaine Matozinhos (em apar te)* - Nobre Deputado
Doutor Viana, quero parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento. Antes,
quero dizer aos nossos trabalhadores da saúde que o PSB também
está com vocês nessa caminhada.

Doutor Viana, em relação ao que nosso colega e amigo Deputado
Alencar da Silveira Júnior disse sobre proibições do Ministério Público,
devo afirmar, na realidade, que essa instituição não proibiu, apenas
recomendou, o que faz uma diferença muito grande. Esclareço isso
para que não haja confusão quanto à posição de nosso grandioso
Ministério Público de Minas Gerais.

De todo esse esforço que temos feito - do qual V. Exa. participa, de
forma muito firme -, grandes mudanças poderão vir, e para melhor.
Mas, neste momento, quando se fala da questão da violência, lembro
que os comandos das instituições - o nosso Secretário da Segurança
Pública, Dr. Márcio Barroso Domingues, e o nosso Comandante-Geral
da Polícia Militar, Cel. Alvaro - não têm medido esforços para fazer
com que as polícias de Minas continuem como as melhores do Brasil,
como as vitrines do País.
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Querido Deputado, hoje estamos nada mais nada menos do que

atacando conseqüências, porque causas de violência não cabe a nós,
policiais, combater. E muito importante o que V. Exa. disse sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 87. A aprovação da lei da
Defensoria, com melhor distribuição da renda e diminuição da miséria,
estará ajudando muito às Polícias Civil, Militar e Federal e a nossa
sociedade. Parabéns. Deus o abençoe!

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte da nobre colega.
Quero, na condição de médico que convive com as dificuldades do
pessoal da área da saúde de nosso Estado, oferecer - e é uma
redundância - nosso apoio e nossa solidariedade ao que é solicitado
por vocês, trabalhadores da saúde. Não é favor nenhum, mas uma
obrigação, defendermos vocês com muito ardor e muita veemência.
Se entrarmos no período eleitoral, dificilmente vamos conseguir
avançar. Na concepção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, será
instituído um acréscimo financeiro ao Estado, e parece que a Lei de
Responsabilidade Fiscal o proíbe, até 180 dias antes do encerramento
do mandato de um governo executivo, seja municipal, seja estadual,
seja federal. E assim também para os Defensores Públicos,
igualmente nessa luta árdua e antiga, reivindicando o reconhecimento
da categoria e um salário digno para a execução do trabalho honroso
e importante que fazem. Continuaremos unidos na defesa desse
projeto de vocês.

Como disse o grande escritor mineiro Guimarães Rosa: "A vida é
assim, esquenta e esfria, aperta e afrouxa e depois desinquieta. O que
ela quer da gente é coragem". De alguns, porém, essa coragem
exigida pela vida tem que ser multiplicada. A profissão também exige
muita coragem, pois põe em risco a própria vida. Refiro-me aos
valorosos bombeiros militares de nosso Estado.

Desde a chegada da primeira Bomba Automóvel NAG equipada e a
formação da primeira turma de bombeiros, em 1913, Minas vem
aprendendo a admirar a dedicação e o heroísmo desses profissionais.

Incorporado à Polícia Militar em 1975, o Corpo de Bombeiros
ganhou autonomia em 1999, quando se tornou o Corpo de Bombeiros
Militares do Estado de Minas Gerais. Os atos de bravura, que nos
emocionam, são freqüentes. São resgates arriscados, em grandes
alturas, nas correntezas dos rios, em locais de difícil acesso; são
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salvamentos em meio às chamas, enfrentando fumaça, calor, os
riscos inevitáveis. Esses atos, no entanto, são apenas uma parte da
rotina dos bombeiros. O seu dia-a-dia envolve muito preparo físico,
treinamento de métodos e táticas, um aperfeiçoamento constante. E
trabalho duro, que requer muita disciplina e determinação. O bombeiro
militar sabe conciliar esse lado mais áspero da sua profissão com um
ideal e uma vocação para o senso humanitário e com a sensibilidade.
Em sua missão, ele convive com a aflição daqueles que socorre, com
a dor dos vitimados e seus familiares. Convive com toda sorte de
dramas humanos, muitos deles psicológicos, como no salvamento em
tentativas de suicídio. Nesses casos, ele age com o coração,
despertando a confiança de quem dele necessita, convencendo-o a
desistir de seu intento. Em algumas ocasiões, o desfecho de seu
trabalho chega a ser aplaudido por populares, tamanho o desvelo e a
eficiência de suas ações. Esse aplauso, no entanto, deve ser
estendido a todos os momentos da missão do bombeiro militar. Essas,
as razões da reunião especial que será realizada esta noite.

Quero cumprimentar a Presidência desta Casa, que oferece ao povo
mineiro a oportunidade de homenagear essa corporação, e o
Deputado Sargento Rodrigues, pela feliz iniciativa.

Quero manifestar minha admiração pela bravura e competência dos
nossos bombeiros militares e o orgulho de todos os mineiros em poder
contar com esses "anjos da guarda", de quem a vida pede muito mais
do que coragem exige o amor sem limites ao seu semelhante e a
dedicação incondicional, a ponto de expor sua própria vida. Parabéns
ao Copo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, especialmente a TV Assembléia, que acompanha
diariamente os nossos trabalhos aqui na Casa, num gesto de
transparência do Poder Legislativo mineiro, TV essa criada em
30/11/95, convidados das galerias, a minha fala de hoje se destina à
leitura de um belíssimo artigo publicado ontem na página de editoriais
do jornal "Estado de Minas". Eu, como parlamentar cuja posição
convicta na área internacional é conhecida aqui na Casa e que
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freqüentemente se manifesta a respeito de assuntos que dizem
respeito ao nosso planeta, não poderia deixar de ler, aqui, um artigo
escrito pelo Prof. Délcio Vieira Salomon, aposentado da UFMG. Esse
artigo traduz, especialmente para mim, uma sintonia de pensamentos.
Pensamento esse que tenho expressado da tribuna da Assembléia e
que é, muitas vezes, mal interpretado e distorcido. Por isso mesmo,
quando tenho a oportunidade de ler um artigo do gabarito deste, tenho
que reproduzi-lo para ficar nós anais da Assembléia Legislativa.
Poderia fazê-lo por meio de mero requerimento, mas quero dar a ele a
emoção que sinto ao lê-lo. O artigo se intitula "Nós e os Estados
Unidos da América". (- Lê:)

"Corre pela Internet discurso de Fidel Castro em comemoração aos
natalícios de 14/6: os de Maceo, herói 26 vezes ferido e participante
em mais de 800 ações de guerra, e Che Guevara. Embora separados
por 83 anos, ambos selados por um destino comum: o sangue
derramado para evitar que o império norte-americano se apoderasse
da América Latina. A todo cidadão latino-americano, notadamente ao
brasileiro, consciente dos fatos que têm marcado a história
contemporânea, hão de calar fundo estas palavras de Fidel: 'O
domínio imperialista americano quer nos fazer voltar ao sistema
colonial, ao sistema feudal ou ao sistema escravista, abolidos já há
muito tempo pela história'.

Estranhamente, há muito já sentimos na pele a mais perversa forma
de domínio e colonização norte-americana: a de nos governar através
da ideologia. No tempo da ditadura militar, de 64 até o final dos anos
70, impuseram-nos a ideologia da segurança nacional. Agora, a da
dependência da grande nação, ou seja, a aceitação de sua
hegemonia de maneira submissa e caudatária. Exigiram de nós, sem
crítica nem resistência de nossos governantes, o acatamento ao
Consenso de Washington e ao capitalismo selvagem, travestido de
neoliberalismo. Tão senhores de nós a ponto de um de seus mais
autênticos representantes, o megainvestidor, megaespeculador Soros
declarar: 'Os brasileiros não votam em seu candidato a Presidente,
quem vota são os EUA". Abrimos um parêntese para dizer que essa
afirmativa de Soros foi publicada recentemente, em meio a esta
turbulência econômica que afeta o Brasil nos últimos dias.

Tradução do Prof. Salomon: "Não adianta votar em Lula, quem vai
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ser escolhido pelos EUA é o José Serra. Ainda que tenham que
recorrer a seu estranho e oculto poder, da maneira mais disfarçada,
como sói acontecer com a ação de sua inteligência. Foi assim contra
Jânio Quadros e contra Jango. Foi assim com os militares no poder e
com Sarney, após a estranha morte de Tancredo, e também com
ColIor. E, para reparar o hiato produzido pelos dois anos do
nacionalismo de Itamar, tornaram a agir escolhendo FHC, com o
suporte do supera-mericanófilo Pedro Malan.

Até a declaração de Soros, pensar dessa maneira poderia cheirar a
paranóia, a xenofobia, a má-vontade com a grande nação, a desdém
gratuito, quando não sentimento de inferioridade diante de seu
poderio. Atitude de socialistas derrotados ou frustrados e à margem
da história.

Tenho conversado com muitas pessoas de bem e esclarecidas. O
temor é generalizado: será que os americanos permitirão a vitória de
Lula? Se Lula ganhar, permitirão sua posse? Se tomar posse,
permitirão que governe? Se governar, será por quanto tempo? Para
os EUA, Lula significa guinada para o socialismo ou, ao menos,
ressurgimento de paradigmas socialistas no Governo. Para o
obcecado 'establishment' americano, tudo o que cheira a social
merece ser perseguido e destruído. Até no campo das ciências, em "A
Imaginação Sociológica", Wright MilIs confessou: 'O temor ao
socialismo é tão forte em nossa classe dominante que conseguiram a
façanha de trocar o nome das ciências sociais ('Social sciences') para
ciências do comportamento ('behavioural sciences')'.

Mas há lição a tirar: se Lula causa temor aos EUA, é sinal de que
representa realmente o começo de nossa redenção e a efetivação de
nossa independência apenas proclamada em 1822. Uma esperança
que não merece ser estiolada antecipadamente pela fúria capitalista
do hegemônico Tio Sam. Caberá a nós impedi-lo".

Fechemos aspas e comentemos. Gostaria de dizer aos
companheiros parlamentares, nesta oportunidade, que permaneço
atento aos acontecimentos internacionais. Tenho me solidarizado,
nesta Casa, com o Governo de Hugo Chávez, da Venezuela, que é,
aparentemente, populista, mas incomoda aos Estados Unidos da
América. E a hora de nós, brasileiros, compenetrarmo-nos da
gravidade do momento. Aqueles que têm preconceito contra Luta
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devem fechar os olhos e votar sem medo. Os que têm ódio do PT
devem limpá-lo de seu coração, pois estamos em um momento grave
de nossa vida.

Conseguimos, com a ajuda de alguns setores da brasilidade, impedir
que este País fosse espoliado do que resta de seu patrimônio público.
Nesta Casa, boa parte de nós defende, com muito ardor, a presença
de Furnas no patrimônio público nacional. Desejamos que a CEMIG, a
CHESF e a Eletronorte Tucuruí permaneçam como Brasil. Esperamos
que o Banco do Brasil e a• Caixa Econômica Federal também
permanecam, porque somos diferentes da Argentina, que teve o seu
patrimônio todo dilapidado e roubado. A Argentina está passando por
uma crise, mas o Brasil é maior. Miremo-nos no exemplo dos nossos
atletas, não apenas do futebol, mas também de várias modalidades,
como o voleibol e o basquete. Já ganhamos um torneio internacional
de basquete nos Estados Unidos, com o Oscar, e, no feminino, com a
Hortência e a Magic Paula. Espelhemo-nos no exemplo do nosso
esporte, cujos atletas superam todas as dificuldades e adversidades,
conseguindo vitórias impressionantes. Somos diferentes dos demais
países, até da China, que é uma grande potência. Ela abre-se ao
capital, com responsabilidade, em determinados momentos. O Brasil
abriu as nossas portas para o capitalismo selvagem, desde o Governo
Collor, com irresponsabilidade. O nosso País tem como regrar a
abertura do seu capital e pode até mesmo fechar as suas portas.
Podemos ser independentes desse mundo globalizado, porque o
Brasil não é qualquer nação. Possuímos um território fenomenal e
continental. Temos potencialidades várias, clima tropical, água para
beber e terra para plantar. Não somos como a maioria dos países, que
depende dos outros, tendo de importar alimentos. Podemos produzir
praticamente tudo neste País. E possuímos o mais importante dos
bens neste momento: a água. Podemos até negociá-la. Por isso,
lutamos contra a privatização do setor hidrelétrico, que significaria a
entrega da nossa água para os grandes especuladores internacionais.

Aqueles que nos assistem pela TV Assembléia e os que estão
presentes neste momento, conscientizemo-nos do papel importante
que as eleições representam. O Brasil não precisa reestatizar aquilo
que já foi doado para o grande capital internacional. A nossa grande e
poderosa Companhia Vale do Rio Doce foi entregue ao capitalismo
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internacional. Como disse, no domingo, o Senador José Alencar,
na convenção do PL, ela foi doada. Temos de preservar o que nos
resta. Se o Estado ainda detiver em suas mãos algumas empresas
poderosas, elas serão um cacife na mesa de negociação
internacional. Se possuíssemos ainda a Vale do Rio Doce, ela seria
outro trunfo nas nossas negociações. Além desse patrimônio, ainda
nos resta a gana e a brasilidade. Temos a certeza de que, em breve,
veremos pelas costas esse traidor que governou por oito anos o
Brasil. O Presidente Fernando Henrique Cardoso pediu aos brasileiros
que se esquecessem de tudo o que falou e escreveu. Em meu
primeiro mandato como Deputado nesta Casa, já dizia que o seu
nacionalismo era moribundo. Para mim, hoje, está sepultado.

Na verdade, precisamos nos dar as mãos e afastar os preconceitos
e os problemas pessoais e partidários, para que possamos eleger
aquele que tem a grande perspectiva de ser eleito Presidente da
República, em uma coligação, direcionada ao centro, com o nosso PL,
que tem pessoas muito mais progressistas do que certos partidos
considerados de esquerda. Obrigado.

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

Sras. Deputadas - senhores funcionários da saúde, podem contar com
o Deputado Dimas, podem contar com a Bancada do PMDB -,
imprensa, assessoria da Casa, demais senhores que ocupam as
galerias, a imprensa mineira tem dedicado algumas páginas para
tornar público o estado de calamidade em que vivem os nossos
produtores rurais. Temos notícias de que, dos contratos firmados pela
agência do Banco do Nordeste de Janaúba, cerca de mil serão objeto
de execução nos próximos dias. Não sabemos precisar, no momento,
qual o índice de inadimplência em toda a região Norte de Minas e do
Jequitinhonha, mas, tomando por base a cidade de Janaúba,
certamente esse número é bem mais elevado.

Isso leva à reflexão sobre dois aspectos em relação ao Governo
Federal e às suas propostas para os próximos anos. Em primeiro
lugar, qual é o significado do programa de saneamento rural, já que foi
criada a expectativa nos produtores rurais de que poderiam renegociar
seus débitos até o dia 30/6/2002? Em segundo lugar, por que o
Governo Federal insiste em promover o desemprego, a miséria e a
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insegurança no meio rural?

A propósito, recebi correspondência do Sr. José Soares de Oliveira,
mais conhecido como "Zé de Pelonho", Presidente da Associação dos
Moradores da Região de Baixa do Charquinho, no Município de
Francisco Sá.

O Sr. "Zé de Pelonho", em linguagem bem mineira, faz chegar a esta
Casa, por meu intermédio, o seu clamor, dizendo: (- Lê:)

"Sr. Deputado Dimas, por aqui a coisa não anda muito boa. Desde
que os financiamentos foram cortados para nós, associados e
produtores, não se fala mais em investimentos. A cidade onde
entregamos os nossos cultivos é a pacata cidade de Francisco Sã,
logo ali, a 45 km de Montes Claros. Dificilmente a cidade está sendo
beneficiada com os produtos do campo. Por exemplo, o comércio, que
costumava comprar grandes quantidades de feijão, milho, farinha e
café, entre outros, e os hortifrutigranjeiros - tomate, abóbora, batata,
aves abatidas -, os queijos, os doces, enfim, todas as belezas que
somente o campo produz, ou produzia, por aqui não se vê mais.
Muitos comerciantes têm de sair para comprar fora, gastando muito e
tendo de vender as mercadorias a preços absurdos, tendo prejuízos,
porque os consumidores não arriscam comprar o que é caro.

Deputado Dimas, a coisa por aqui não anda nada fácil. Sem
produzir, não há como sustentar nem como sobreviver. O gasto de
energia elétrica está cada vez mais caro. Muitos estão sem energia,
pois não têm como pagar porque não produzem. E como vamos
semear os dentes de alho sem os recursos dos agentes financeiros?
Os Bancos não liberam mais as verbas devidas para os pequenos
produtores, mas liberam paraos grandes, e esses grandes estão cada
vez mais endividados, dando prejuízos aos bancos, que, então, não
querem liberar os empréstimos para o investimento."

Mais adiante, "Zé de Pelonho" diz: (- Lê:)
"Lembre-se de nós, fazendo seus apelos nos programas políticos.

Que venham fazer-nos uma visita, para compreender a nossa
calamidade, calamidade de um povo de mãos calejadas, mas honesto
e cumpridor de seus deveres, que todo dia 1° de outubro, bem
cedinho, já está nas portas da seção eleitoral para cumprir sua
obrigação de cidadão, votar no candidato em que confia que vai
ajudar, mas acaba sendo decepcionado, porque ninguém se lembra
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dos produtores.

Nós, aqui da região de Francisco Sã, somos mais de 50, contando
filhos e esposas.

Estamos à disposição para qualquer reunião, debate ou
apresentação de propostas, para a melhoria de nossa região."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse é o grito de "Zé de Petonho",
homem simples de Francisco Sá. Tenho a certeza de que muitos Zés
de Pelonho estão mudos, sufocados, pelos recantos deste Brasil
continental, perguntando-se por que um Governo que se diz tão
inteligente ainda não conseguiu implantar uma política para a
agricultura brasileira, principalmente para as regiões do semi-árido e
para os pequenos produtores.

Nesta casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, detendo, e sempre
defendi, a idéia de que o investimento certo de qualquer governo é a
agricultura. Nem o Governo Federal nem o Governo do Estado
liberaram sequer um fundo de aval. Não vemos nenhuma boa-
vontade, por parte desses Governos que aí estão, para com a
agricultura, mas quero continuar gritando por esse povo, quero
continuar defendendo a construção de barragens, a perenização de
nossos rios, a implantação de um programa para a agricultura mineira,
com linhas de crédito para os pequenos produtores.

A agricultura mineira está comprometida, os agricultores estão
falidos. Mas não estão exauridos de esperança, e isso fica
demonstrado na carta que acabei de ler, de "Zé de Pelonho".

Fica aqui, mais uma vez, registrado o meu apelo a este 'desgoverno
federal", para que se lembre dos muitos Zés de Pelonho que existem
no Brasil afora.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sempre defendi e
comprovei a idéia de que, enquanto o Governo Federal não implantar
uma política agrícola, não conseguiremos acabar com parte dos
problemas sociais. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
i a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

destinada a esta parte, a Presidência passa à 2 a Parte da reunião,
com a ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
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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
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros das Comissões

Especiais para Emitirem Parecer sobre os vetos às Proposições de
Lei nos 15.200, 15.150 e 15.196, cuja composição foi publicada na
edição anterior.

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos n°5
3.441/2002, da Comissão Trabalho, e 3.442/2002, da Comissão de
Transporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Transporte - aprovação, na 1 00 Reunião Ordinária, dos Projetos de
Lei nos 2.062/2002, do Deputado Ambrósio Pinto, e 2.099/2002, do
Deputado Sebastião Costa, e dos Requerimentos n os 3.410/2002, da
Deputada Maria Olívia, 3.414/2002, do Deputado Antônio Carlos
Andrada, 3.418/2002, do Deputado Marcelo Gonçalves, e 3.427/2002,
do Deputado Marco Régis (Ciente. Publique-se.); e pela Comissão
Especial da Lista de Assinantes - informando o final dos seus
trabalhos (Ciente. Publique-se.) e encaminhando o seguinte relatório
final:

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA APURAR
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA TELEMAR, TENDO EM VISTA

AS DENÚNCIAS EM RELAÇÃO AOS PROCEDIMENTOS
ADOTADOS POR AQUELA EMPRESA PARA A PUBLICAÇÃO DA

LISTA DE ASSINANTES
1 - Introdução
"Pode-se enganar algumas pessoas todo o tempo; pode-se enganar

todas as pessoas algum tempo; mas não se pode enganar todas as
pessoas todo o tempo". (Abraão Lincoln)

Por via de requerimento subscrito pelo Deputado Márcio Kangussu,
foi instituída a Comissão Especial em epígrafe, com o objetivo de
apurar uma série de denúncias envolvendo a publicação, exploração e
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distribuição da lista telefônica obrigatória no Estado de Minas
Gerais.

Os fundamentos constantes do requerimento que deflagrou o
processo legislativo apontaram fortes indícios de violação aos
princípios norteadores da exploração do serviço público de telefonia
fixa, especialmente em relação àqueles relacionados na Lei Federal n°
9.472, de 1997 (Lei Geral das Telecomunicações).

Emerge da leitura da justificação do requerimento inaugural que
vários dispositivos de outras normas aplicáveis ao serviço de telefonia
também estariam sendo violados por concessionárias que estariam
explorando, de forma oculta, outros serviços cuja vedação era
expressa. Dispositivos constitucionais também foram apontados,
principalmente aqueles orientadores da ordem econômica, afrontados
no entendimento do autor da proposição. De igual modo, vieram a
lume supostas violações à Lei Federal n° 8.137, de 27/12/90, que
dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra
as relações de consumo; Lei Federal n° 8.884, de 11/6/94, que dispõe
sobre o abuso do poder econômico, prevenção e repressão às
infrações contra a ordem econômica. Por último, foi ainda o
requerimento fundamentado com base em várias violações à Lei
Federal n° 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.

2 - Formalidades regimentais
Vencidas as formalidades regimentais, foi o requerimento submetido

a Plenário, que o aprovou, conforme consta na ata da 326 a Reunião
Ordinária, realizada em 27/2/2002.

3 - Composição da Comissão Especial
Foram indicados os seguintes membros da Comissão Especial:

efetivos: Márcio Kangussu, Agostinho Silveira, Djalma Diniz, Arlen
Santiago e Eduardo Hermeto. Como Presidente do Colegiado, foi
eleito o Deputado Márcio Kangussu, e foi designado como relator o
Deputado Agostinho Silveira. Suplentes: Deputados Cabo Morais,
Maria Olívia, Agostinho Patrús e Bilac Pinto.

4 - Desenvolvimento dos trabalhos
4.1 - Declarações prestadas
21/3/2002:
Roberto Ronaldo Pinheiro - Presidente da Associação Brasileira das
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Editoras de Listas Telefônicas.

Após longa explanação acerca da matéria, o declarante sintetizou
seu entendimento de que estariam, de fato, sendo violados vários
dispositivos legais por parte da TELEMAR, que, mediante consórcio
com outra empresa (Telelista),; estaria explorando de forma oculta
outra atividade não autorizada pelo art. 86 da citada LGT. Seria uma
dissimulação com flagrantes prejuízos para as demais empresas que
exploram o mesmo segmento no mercado e, por conseqüêcia, para
toda a coletividade, especialmente para o consumidor. Segundo o
declarante, a abertura do mercado não se efetivou na sua
integralidade em face dos procedimentos desleais levados a cabo pela
concessionária, que monopolizava as informações cadastrais,
afastando da concorrência outras empresas que também produziam
listas telefônicas. Tais irregularidades, segundo consta no
depoimento, estavam sendo praticadas pela TELEMAR em conluio
com a Telelista, que induzia os consumidores a acreditarem ser a sua
lista telefônica a única chancelada pela TELEMAR.

Lecy Marcelo Marques - empresário.
Reprisando os mesmos argumentos consignados pelo depoente

anterior, foram levantadas suspeitas da associação irregular da
concessionária com a empresa; fornecedora da suposta lista oficial.
Apontou-se, com riqueza de detalhes, a perniciosidade do
procedimento monopolístico adotado pela TELEMAR e suas
conseqüências para o mercado.

Lilian Prado Caldeira - empresária.
Alegando ser vítima da mesma prática comercial ilegal perpetrada

pela parceria Telelista-TELEMAR, a declarante apontou as
dificuldades enfrentadas por sua empresa na exploração das listas
telefônicas de distrtibuição gratuita. Ponderou que até mesmo o "site"
da TELEMAR na Internet criava uma aparência de direito que induzia
o consumidor a equívoco, pois este passava a acreditar que a lista
fornecida pela Telelista era de fato "oficial", o que evidentemente
estava divorciado da realidade.

Luciano Soares Virgílio - empresário.
Também foi enfático ao apontar as irregularidades praticadas por

ambas as empresas na exploração, distribuição e cobrança das listas
telefônicas. Procurou detalhar outra irregularidade: a cobrança nas
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contas telefônicas da TELEMAR dos anúnicos contratados com a
Telelista, o que evidenciava a ligação ilegal entre aquelas empresas,
que, como já asseverado nas declarações anteriores, agiam de forma
oculta, à margem da lei.

4/4/2002:
Dr. Flávio Rauter - Consultor da Listei - Listas Telefônicas S.A.
A declaração anterior trouxe à Comissão, de forma pormenorizada,

uma enorme gama de denúncias de ilegalidades praticadas pela
TELEMAR em conluio com a Telelista. O declarante informou, de
forma clara e objetiva, como a parceria entre as empresas era
efetivada e de que forma os delitos eram praticados. Apontou os
reflexos da exploração oculta e desautorizada da lista telefônica por
parte da TELEMAR nos campos tributário, do consumidor, da
moralidade pública e, em especial, no mercado, com a clara intenção
de afastar a concorrência. Detalhou, de forma cristalina, como se
ope racionalizava a ilegal parceria que tinha como único objetivo a
violação da lei. Em vários pontos da declaração, emergia a certeza do
declarante de que as duas empresas se confundiam e eram
controladas pelo mesmo grupo econômico. Trouxe à tona uma grave
denúncia envolvendo o descumprimento da norma que determina a
distribuição gratuita e indiscriminada das listas telefônicas
obrigatórias, preceito este que, flagrantemente, estava sendo violado
com a conivência da ANATEL.

José Faustino Ferreira Filho - Empresário.
Na qualidade de empresário do setor de comercialização de listas

telefônicas o referido depoente também foi enfático em relação às
ilegalidades praticadas pela TELEMAR e Telelista. Enumerou vários
fatos ocorridos no Vale do Rio Doce, por via dos quais ficava claro
tratar-se, de fato, de empresas coligadas para a prática de um
procedimento ilegal. Ambas, no entendimento do declarante,
buscavam o mesmo objetivo: eliminação da concorrência com o
conseqüente auferimento do lucro fácil e desmedido.

18/4/2002:
José Luiz Gattaz Halak - Representante da TELEMAR.
A declaração prestada à Comissão pelo representante da empresa

denunciada, foi em sentido diametralmente oposto àqueles colhidos
até então. Enalteceu os volumosos recursos financeiros aplicados
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pela TELEMAR no mercado e, quando o assunto foi a questão
objeto desta Comissão Especial, mostrou-se evasivo. Contestou a
denúncia de exploração monopolística da lista telefônica de
distribuição obrigatória. Ponderou que os procedimentos adotados
pela TELEMAR em relação às outras empresas que também
produzem as listas não são discriminatórios e que os valores cobrados
para fornecimento dos cadastros são condizentes com o mercado e
autorizados pela ANATEL. Quanto à cobrança em conta de telefone
das faturas relativas a anúncios contratados pela Telelista, alegou não
haver impedimento legal nesse sentido. Em momento algum,
reconheceu a existência de parceria ilegal entre a TELEMAR e
Telelista. Negou, ainda, conhecer ações judiciais envolvendo o
assunto em debate. Apenas reconheceu que certos procedimentos,
objeto de questionamento à ANATEL, estariam sendo alterados como
forma de evitar mais controvérsias.

Dra. Neli Isabel Oliveira Colen - Promotora de Justiça, representante
do PROCON-ESTADUAL.

Em resposta a indagações sucintas e objetivas, a representante do
PROCON-Estadual procurou esclarecer algumas dúvidas que
envolviam a exploração dos serviços de informações praticados pela
TELEMAR, especialmente pelos números 102 e 104. Também
questionou a distribuição apenas parcial das listas telefônicas por
parte da empresa concessionária que, em tese, estaria descumprindo
preceito legal.

7/5/2002:
Hélio Estrella - Representante da empresa Telelista.
Com muitos termos jurídicos, a declaração do Sr. Hélio Estrella

procurou negar todo e qualquer comportamento delituoso por parte de
ambas as empresas denunciadas. Fazendo sempre remissão a
decisões judiciais já proferidas, procurou, ainda, oferecer nova
conceituação de certos procedimentos e interpretar a seu favor
determinados preceitos legais, envolvendo a questão das listas
telefônicas. Advogou, de forma iniludível, a tese da TELEMAR de que
naquela parceria entre as empresas nenhuma obscuridade de fato
poderia ser detectada. Sua retórica procurava, sempre, ancorar-se em
brechas legais.

André Godinho - Advogado da Telelista.
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Na condição de advogado constituído pela empresa Telelista

para defender seus interesses judicial e extrajudicialmente, o
declarante teceu comentários acerca de inúmeras decisões judiciais e
administrativas do CADE, envolvendo a matéria objeto da Comissão.
Trilhando o mesmo caminho do declarante anterior, justificou os
diversos atos e procedimentos adotados pela empresa em sua
parceria com a TELEMAR. Por diversas vezes, como forma de eximir
a empresa de eventuais responsabilidades em face das
irregularidades, alegou que o assunto está sob a apreciação do Poder
Judiciário. Defendeu com veemência a legalidade do contrato entre as
empresas TELEMAR e Telelista e contestou a acusação de ter esta
última gozado de benefícios não oferecidos às suas concorrentes pela
TELEMAR.

Dr. Marco Aurélio Flores Carone - Presidente da Associação dos
Usuários do Serviço de Telefonia.

Colhem-se da declaração apresentada pelo representante dos
consumidores do serviço de telefonia várias assertivas apontando no
sentido de ratificar •as acusaões de ilegalidades cometidas pela
TELEMAR em sua obscura parceria com a Telelista. Após fazer várias
comparações entre a prestação do serviço de telefonia e os serviços
de energia e água, concluiu o declarante terem ocorrido diversas
irregularidades no referido contrato, consubstanciadas no desvio de
finalidade da TELEMAR, cujo contrato lhe confere autorização tão-
somente para explorar serviços de telefonia fixa comutada.

Dra. Neli Isabel Oliveira Colen - Promotora de Justiça, representante
do PROCON-Estadual.

Ratificando seu posicionamento anterior, consignado em outra
reunião da Comissão Especial, fez várias indagações sobre as
cobranças relativas ao serviço de prefixo 102 (auxílio à lista).
Questionou o custo, a forma de cobrança e a destinação dos recursos
arrecadados pela concessionária na prestção desse serviço.

22.5.2002:
Dr. Fernando Antônio França Pádua - Representante da ANATEL.
Conforme consta nos autos do processo desta Comissão Especial, a

declaração do representante da ANATEL foi, inquestionavelmente,
clara e objetiva. Listou o declarante todas as irregularidades
perpetradas pela TELEMAR em sua relações com a Telelista,
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especialmente no que diz respeito à forma oculta da qual se utiliza
a concessionária para exercer atividades estranhas àquelas
autorizadas pelo contrato de concessão. Apontou, de forma cristalina,
quais foram os procedimentos ilícitos levados a cabo pelas empresas
como forma de dissimular uma contratação ilegal.

Dra. Neli Isabel Oliveira Colen - Promotora de Justiça, representante
do PR000N Estadual.

A declarante procurou, em sua última explanação, esclarecer alguns
pontos obscuros, especialmente no que tange ao descumprimento da
lei que determina a distribuição gratuita da lista telefônica aos
assinantes.

Dessa forma, encerrou-se a fase instrutória dos trabalhos da
Comissão.

4.2. - Documentos Juntados
Aos autos da Comissão Especial foram juntados os seguintes

documentos em seu anexo único:
a) cópia de despacho do Secretário de Direito Econômico que

deflagrou processo administrativo para apurar as irregularidades
denunciadas;

b) esclarecimentos prestados à Comissão Especial pela Telelistas
Ltda;

c) cópia de parte de publicações em listas telefônicas;
d) cópia de sentença judicial proferida pela 7a 	da Justiça

Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais;
e) cópia de correspondência enviada pela Telelista à empresa

Linhares Marcas e Patentes SC Ltda;
f) cópia de faturas telefônicas da TELEMAR;
g) ofício enviado pela FEBRAPAM ao Deputado Mauri Torres;n
h) cópia de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo;
i) cópia de parecer do Ministério Público no Recurso Especial n° 248,

de 2001;
j) cópia de decisão da Terceira-Vice-Presidência do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio de Janeiro;
k) cópia de petição inicial de agravo de instrumento subscrito pela

ANATEL e enviado ao Tribunal Regional Federal da 2a Região;
1) cópia de anúncios publicitários da Telelista;
m) cópia de notícias jornalísticas envolvendo o tema;
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n) cópia de ofícios enviados a empresas gráficas e de outras
correspondências enviadas e recebidas pela ANATEL;

o) cópia de diversas decisões judiciais.
5 - Conclusão
Após minuciosa análise de toda a documentação colacionada

durante o processo por esta Comissão Especial, bem como das
declarações colhidas ao longo do trabalho, chega-se à inequívoca
conclusão de que as gravíssimas denúncias estão sobejamente
comprovadas. Da apreciação de todos os elementos de que dispomos
no processo verificamos vários ilícitos praticados diretamente por
ambas as empresas envolvidas na denúncia (TELEMAR e Telelista),
conforme será demonstrado a seguir:

a) Violação à Lei Federal n° 9.472, de 16/7/97, e à Resolução n°66,
da ANATEL:

Participação oculta em outros negócios
Vislumbra-se nos atos omissivos e comissivos praticados por ambas

as empresas flagrante violação ao que dispõe o art. 86 da Lei Federal
n° 9.472, de 1997, que veda expressamente a exploração de outra
atividade por parte da concessionária que não seja aquela objeto do
contrato de concessão de serviço de telefonia fixa comutada.
Analisando as provas contextualmente, infere-se que a TELEMAR, de
forma inequívoca, permitia a utilização de seu nome, de sua
logomarca e até de seu espaço físico pela Telelista, que por sua vez,
agia em nome da primeira. Assim agindo, acabavam as empresas se
confundindo, devendo-se aplicar a esse ilícito a já reconhecida teoria
da aparência. Os anunciantes da lista telefônica, elevados nesta
hipótese ao "status" de consumidores na verdadeira acepção do art. 20
da Lei Federal n° 8.078, de 1990, acabavam sendo lesados, já que
toda a publicidade da Telelista deixava entender que sua lista era a
"oficial" da TELEMAR. Por outro lado, a ostensiva publicidade da
concessionária naquela lista dava ainda mais credibilidade ao
anúncio, induzindo o consumidor a erro.

Segundo o mestre Antônio Lindbergh C. Montenegro, em seu livro
Responsabilidade Civil (Rio de Janeiro: Anaconda Cultural, 1986, p.
101),

"a aparência de direito não é tudo (Rechtsschein ist nicht alies) como
se expressa a doutrina alemã. Conforme pontifica Esser, o dever de
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responder decorre do fato de a pessoa ter criado no tráfego jurídico
uma situação capaz de merecer a confiança de outrem a respeito de
determinado negócio jurídico".

Em estudo sobre o tema, os Profs. Antônio Carlos Amaral Leão e
Gerson Ferreira do Rego elucidam que:

"Na vida dos negócios não se pode imputar ao contratante a
obrigação de reclamar a prova de qualidade da pessoa com a qual
contrata. Não é costume impor-se a um caixa de um estabelecimento
comercial a exibição de seu contrato de trabalho, nem em uma
repartição pública, o ato de nomeação do funconário que atende e
assina um documento. Há uma orande ntjantirincln ria citi,.r?.ao

comportamento de confiança e crença franca diante delas. (Grifos
nossos.) Não duvidamos que um vendedor esteja autorizado a aceitar
preços e entregar mercadorias. Firmamos documentos sem
conjecturar quanto à real representatividade do outro envolvido.
Estamos habituados a efetuar pagamento a representantes de
credores, advogados e mandatários, não nos preocupando em
examinar ou solicitar a autorização em receber. Em resumo, a vida
nos coloca diante de eventos cotidianos, em que a necessidade
determina a crença naquilo que os outros representam. Criar-se-ia

Jurídicos. In: Revista dos Tribunais, n°618, p. 31-33)".(Grifos nossos.)
Nesse sentido, o TAMG, por meio de sua 3 Câmara Cível, já

apreciou a questão em exame, tendo proferido brilhante julgamento
com a relatoria do Juiz Duarte de Paula, cujo voto merece ser aqui
transcrito:

"Com efeito, deve-se dar àquele que age com boa-fé a merecida
proteção da lei, conferindo ao direito de aparência um alcance amplo,
que emerge das circunstâncias e fatos envolvendo cada caso
concreto, que lhes dão a tranqüila impressão da realidade. O direito
de aparência, longe de assentar em dúvidas ou arbitrariedade, esteia-
se em regras, princípios e razões, que lhe dão a força de validar
negócios e confirmar direitos, pelo que não se pode fugir ao resguardo
da boa-fé do cidadão, que não pode ser prejudicado por aquele que

rÃ



169
se pode afigurar legítimo para agir. A aparência se sobrepõe à
verdade, se existiu o elemento psicológico, a boa-fé, a ignorância da
realidade pela apelante, que em consideração ao princípio da boa-fé
que deve reinar em todas as relações humanas, de forma inequívoca
acreditou no nome, na tradição, na solidez com que se reveste a
empresa... (Apelação Cível n°206.694-O)".

Falta de distribuição obrigatória e gratuita da lista telefônica
Apesar da clareza do texto da norma de regência da espécie, a

TELEMAR, conforme consta na declaração de seu representante, vem
descumprindo flagrantemente o comando legal e negando ao
consumidor o direito de receber a lista telefônica de forma gratuita.
Agrava-se ainda a sua situação quando induz o consumidor a ligar
para o n° 102, em busca de uma informação e, por conseqüência, a
pagar uma tarifa pelo serviço prestado. Ilícito, ainda, é o mensurado
acordo feito com a ANATEL para enviar apenas parcialmente as listas
gratuitas para os consumidores, substituindo a determinação legal
pela divulgação por via da Internet dos dados constantes nessas
listas. Evidentemente, a ANATEL não recebeu prerrogativas especiais
de autorizar outrem a descumprir uma norma emanada do Congresso
Nacional, qual seja, a Lei n° 9.472. incalculáveis são os prejuízos
causados aos consumidores lesados pela falta de recebimento de tal
lista.

b) Violação da Lei n° 8.078, de 11/9/90 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor).

O art. 30 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor
estabelece: "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa,
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a
produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor
que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a
ser celebrado".

O art. 36 do referido Código dispõe: "A publicidade deve ser
veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a
identifique como tal.

Por outro lado, verifica-se que foi farta a publicidade enganosa
levada a efeito pela Telelista, numa flagrante violação ao art. 37 do
mesmo codex, a saber: "E proibida toda publicidade enganosa ou
abusiva". Entende-se como enganosa, nos termos do art. 1° do
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mesmo dispositivo,

"qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos
e serviços".

Um dos maiores juristas da Austrália, David Harland, ao abordar
esse tema, questiona se o direito deve ir além e proibir conduta que,
embora não necessariamente enganosa, é, de qualquer modo, vista
com objeção por ser abusiva contra os consumidores, ao tirar
vantagem de sua falta de conhecimento ou poder de barganha, ao
inibir, por outras vias, sua capacidade de escolha livre ou ser, por
outra forma, contrária aos valores comunitários (The Legal Concept of
Unfairness and the Economic and social Environmerit: Fair Trade,
Market Law and the Consumer lnterest, p. 22.)".

Para Antônio Herman de Vascõncellos e Benjamin,
"o legislador demonstrou colossal antipatia pela publicidade

enganosa. Compreende-se que assim seja. Esse traço patológico
afeta não apenas os consumidores, mas também a sanidade do
próprio mercado. Provoca, está provado, uma distorção no processo
decisório do consumidor, levando-o a adquirir produtos e serviços que,
estivesse melhor informado, possivelmente não o faria. (Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do
Anteprojeto. 5a ed., Forense, p. 270-271".

O caso em tela se enquadra perfeitamente nesta conceituação. O
doc. de fls. 131 do anexo induz o consumidor a acreditar que a
Telelista produz a "única e Exclusiva Lista Telefônica da TELEMAR".

Ora, é evidente que a legislação que regulamenta o sistema, como
já foi dito, veda tal prática. A intenção clara da empresa que produziu
a lista (Telelista) foi divulgar publicidade enganosa com o objetivo
escuso de induzir a erro o consumidor. A TELEMAR, por sua vez,
nenhuma providência adotou para evitar a prática do ato ilícito.
Evidentemente, tinha ela interesses econômicos na divulgação dessa
falsa informação.

A pena correspondente para esse delito está descrita no art. 66 do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor da seguinte forma:
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"Art. 66 - Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir

informações relevantes sobre a natureza, característica, qualidade,
quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia
de produtos ou serviços:

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa".
Também foi violado o princípio da boa-fé, que deve sempre nortear

os negócios jurídicos. Da análise das provas colacionadas, colhe-se a
certeza de que a Telelista agia com o objetivo de induzir o anunciante
a erro. Quando a norma de regência da espécie impôs tal condição à
concessionária (art. 86), o fez com a intenção de restringir a
exploração apenas ao serviço de telefonia, cujo disciplinamento é da
competência exclusiva da União.

c) Violação do art. 170 da Constituição da República:
Diz textualmente o art. 170 da Lei Maior:
"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor". (Grifos nossos.)
As práticas adotadas pelas empresas TELEMAR e Telelista ensejam

a violação induvidosa desses dois princípios. De um lado, como já
demonstrado, induz a erro, por via de publicidade enganosa, o
consumidor que contrata a publicação de um anúncio. Por outro,
procura eliminar a concorrência por via de vários artifícios ilegais. A
Telelista cria para si, de forma conluiada com a TELEMAR, um
verdadeiro monopólio na publicação da lista telefônica. Tal prática
afronta inúmeros dispositivos da Lei n° 8.884, de 11/6/94, conforme
será demonstrado mais adiante.

O constituinte elegeu os princípios acima citados como forma de
proteger a sociedade em face de perniciosas iniciativas que possam
prejudicar o mercado em benefício de poucos. Esta é a realidade que
se apresenta. Ficou demonstrada nos autos uma conduta que atenta
não só contra as leis de proteção do cidadão como também contra os
princípios insculpidos na Lei Maior, orientadores das referidas normas.

Celso Antônio Bandeira de Meio ensina:
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"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma

norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um
específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de
comandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou
inconstitucional idade, conforme o escalão do princípio atingido,
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de
seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço
lógico e corrosão de sua estrutura mestra (Elementos de direito
administrativo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1984, p. 230)".

Em virtude desses abusos, por diversas vezes o Poder Judiciário foi
provocado a se manifestar acerca do tema. Muitos foram os julgados
que reconheceram a ilegalidade da parceria nefasta entre TELEMAR
e Telelista. Citamos o acórdão do Agravo de Instrumento n°
9.789/2001, por meio do qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
reconheceu a ilegalidade dos mesmos fatos que ensejaram a
instalação desta Comissão Especial (fIs. 166 do anexo único). O
relator, Desembargador Gustavo Adolpho Kuhl Leite, afirmou:

"Ademais, de fato, vê-se que a Telerj rompeu com as regras da Lei
9.472/97, a chamada Lei Geral das Telecomunicações (LGT) e da
Resolução n° 66/98 da Anatei ( ... ) ao promover a exploração direta do
mercado de listas de assinantes através de contrato pactuado com a
Telelista, induzindo o consumidor a supor que se tratava de lista
oficial, ou, pelo menos, oficiosa da concessionária indicando a
associação mediante utilização, símbolo e logotipos, conforme se vê
às lis. 144/5".

d) Violação da Lei Federal n°8.884, de 1994. (Dispõe sobre o abuso
do poder econômico, prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica.)

São vários os dispositivos da norma supracitada violados pelas
empresas TELEMAR e Telelista.. Destacamos, no que diz respeito a
esta norma, os seguintes ilícitos:

a) dominação do mercado por parte da Telelista, cuja conduta é
chancelada pela TELEMAR;

b) exercício de posição dominante por parte da mesma empresa
produtora das listas;

c) impedimento por parte de ambas do exercício da livre
concorrência, já que outras empresas ficaram impedidas de entrar no
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mercado;

d) imposição de entraves, por meio de cobrança de valores abusivos
por parte da TELEMAR para fornecimento de dados imprescindíveis à
produção de listas por parte de outras empresas;

e) discriminação de empresas concorrentes no fornecimento dos
dados cadastrais;

f) contratação por parte da TELEMAR de anúncios nas capas e nas
páginas iniciais das listas produzidas pela Telelista.

Todos esses ilícitos foram praticados em desfavor da concorrência,
que tinha o seu acesso extremamente dificultado pela concessionária,
que, evidentemente, privilegiou a Telelista, sua parceira no negócio
escuso.

Violação da Lei Federal n° 8.137, de 27/12/90, que define os crimes
contra as ordens tributária e econômica e contra as relações de
consumo.

Também de forma ultrajante, os ilícitos praticados pelas empresas
TELEMAR e Telelista são atentatórios contra as ordens tributária e
econômica. Os elementos trazidos aos autos nos dão a certeza de
que houve acordo entre as empresas de forma a liquidar com a
concorrência. Houve um incontestável controle do mercado: a
divulgação da publicidade da TELEMAR nas listas da Telelista se deu
de forma ilegal já que teve a clara intenção de beneficiar esta última
em detrimento das suas concorrentes. Ficaram configuradas as
hipóteses descritas nos arts. 40 , 50, 70 e outros da Lei n° 8.137, de
1990.

6 - Conclusão
Diante da insofismável conduta irregular das empresas TELEMAR e

Telelista, conforme relatado, sugerimos sejam adotadas as seguintes
providências:

a) envio de cópia deste relatório para:
a ANATEL, a que competem as providências previstas na Lei n°

9.472, de 1997; os Ministérios Públicos Estadual e Federal para, se
julgarem procedente, impetrarem as ações civis públicas com objetivo
de proteger tanto o erário como os direitos difusos e coletivos,
conforme dispõe a Lei Federal n° 7.347, de 1985; os PROCONS
Estadual, Municipal e da Assembléia; entidades civis de Minas Gerais
interessadas, mediante requerimento; a OAB/MG; o Tribunal de
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Justiça do Estado de Minas Gerais; o Governador do Estado; o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE -; a Secretaria
Nacional de Defesa da Concorrência - SNDC -; o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça;

b) apresentação de projeto de lei, com base nas prerrogativas
constitucionais delegadas ao Estado, a teor do art. 24 da Constituição
da República, com o propósito de impor restrições à prática de certos
atos por parte das concessionárias do serviço público de telefonia fixa
nas suas relações com os consumidores.

Requerimento para conversão de Comissão Especial em CRI.
Em razão da gravidade dos fatos apurados, a Comissão aprovou,

por unanimidade, requerimento para que ela seja convertida em
Comissão Parlamentar de Inquérito com o propósito de aprofundar a
investigação das denúncias.

Sala das Comissões, 27 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

Vilela - Ermano Batista.
Projeto de Lei n°/2002

Dispõe sobre a produção, comercialização e distribuição de listas
telefônicas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Observado o disposto na legislação federal, ficam as

concessionárias do serviço de telefonia fixa comutada com atuação no
Estado obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição da
lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal n° 9.472, de
16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos relativos
ao seu fornecimento.

Art. 20 - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a
operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela
lista telefônica de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser paga pela empresa
responsável pela mensagem.

Art. 30 - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal n° 8.078, de 11
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto n°2.181, de 21 de
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de junho de 2002.
Comissão Especial da Lista de Assinantes
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do

Regimento Interno.
Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Dinis Pinheiro
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no
2.007/2002, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Elbe Brandão solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 892/2000, uma vez que a Comissão
de Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer sobre os
substitutivos apresentados. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando que o Projeto
de Lei n° 2.184/2002 seja encaminhado à comissão seguinte a que foi
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para
emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução n°
2.024/2002, da Mesa da Assembléia, que altera a redação dos arts.
101 e 102 do Regimento Interno e institui a Comissão de Segurança
Pública, e 2.08312002, da Mesa da Assembléia, que aprova o
encaminhamento de propostas de emenda à Constituição ao
Congresso Nacional, na forma do art. 60, III, da Constituição da
República (A promulgação.), e dos Projetos de Lei n os 1.926/2001, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
empréstimo com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD -, destinado ao Projeto de Combate à
Pobreza Rural da Região Mineira do Nordeste - PCPR -, e dá outras
providências; 1.969/2002, do Governador do Estado, que dispõe sobre
a reorganização da Fundação Clóvis Salgado - FCS - e dá outras
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providências; 513/99, dos Deputados João Paulo, Elaine
Matozinhos e Dalmo Ribeiro, que dispõe sobre a fiscalização de
envasilhamento, comercialização e distribuição de Gás Liqüefeito de
Petróleo - GLP -; 799/2000, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
estabelece a Política Estadual de Ecoturismo; 1.078/2000, do
Deputado João Paulo, que proíbe o lançamento do nome de mutuário
em atraso com prestações do Sistema Financeiro da Habitação no
cadastro dos Serviços de Proteção ao Crédito; 1.090/2000, do
Deputado Adelino de Carvalho, que altera o inciso V do art. 2° da Lei
n° 13.449, de 10/1/2000; 1.155/2000; do Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, que proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas
públicas e comuns; 1.255/2000, a do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que institui o atendimento especial a deficiente visual na rede de
ensino do Estado e dá outras providências; 1.262/2000, do Deputado
Chico Rafael, que altera o art. 8 0 da Lei n° 11.396, de 6/1/94, com a
redação dada pelo art. 31 da Lei n° 12.708, de 1997, introduzindo um
representante da Assembléia Legislativa no grupo coordenador do
Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de
Minas Gerais - FUNDESE - e dá outras providências; 1.453/2001, do
Deputado Dimas Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araçuaí o imóvel que especifica; 1.679/2001, do
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica; 1.707/2001,
do Deputado Luiz Fernando Faria, que altera o prazo para que os
municípios a que se refere a Lei n° 12.995, de 30/7/98, possam
manifestar-se sobre a doação ou a reversão dos imóveis que
menciona; 1.743/2001, do Deputado João Leite, que dispõe sobre a
sinalização de locais de interesse ecológico e de ecoturismo;
1.871/2001, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Conquista o imóvel que especifica;
1.934/2002, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de ltaobim o imóvel que especifica; e
2.017/2002, do Deputado Antônio Júlio, que revoga dispositivos da Lei
n° 10.848, de 3/8/92, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Luz o imóvel que menciona (A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presiente - Requerimento do Deputado Antônio Andrade
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solicitando a tramitação em regime urgência para o Projeto de Lei
n°518/99.

Questão de Ordem
• Deputado João Leite - O requerimento trata de qual projeto?
• Sr. Presidente - Refere-se ao Projeto de Lei n° 518/99, que trata

da redução da carga tributária nas operações com energia elétrica, na
situação que menciona. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Durval Angelo solicitando a inclusão em
ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição n° 66/2001, de
autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa e outros em que
solicitam seja encaminhado ofício ao Presidente da OAB-Seção de
Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo, solicitando providências para
que seja permitido aos alunos formandos da Faculdade de Direito da
IJFMG a realização das provas da segunda etapa do Exame de
Ordem - Agosto 2002. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presiente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva em que solicita a inversão de pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 518/99 seja apreciado em último lugar.
Em votação, o requerimento. O Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, solicito a

compreensão de V. Exa. e dos demais pares da Casa para que se
vote aqui o Projeto de Lei n° 1.759/2001, de autoria do Governador do
Estado, tendo em vista que apenas essa parte dos servidores da
Secretaria da Saúde, ou seja, o setor administrativo, ficou impedido de
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receber o reajuste dado pelo Governo, já que os demais servidores
foram contemplados nos projetos anteriormente votados pela Casa, e
tendo em vista, também, que o Governador do Estado vetou emenda
de nossa autoria que estendia o aumento a esses servidores.

Gostaríamos de discutir e votar esse projeto de lei, que pode ser
votado de forma simbólica. No caso, estaríamos, certamente,
atendendo à grande expectativa dos servidores da saúde e, em
especial, do setor administrativo..

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues solicitando a inversão de pauta da presente reunião, de
modo que o Projeto de Lei n° 1759/2001 seja apreciado em primeiro
lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência verifica, de plano, que
não há quórum para votação de proposta de emenda à Constituição e
de projeto de lei complementar, mas que o há para a apreciação das
demais matérias da pauta.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.528/2001, do Deputado
Hely Tarqüínio, que dispõe sobre o tratamento dos casos de
hipotireoidismo congênito e de fenilcetonúria diagnosticados
precocemente. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde, que opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas nos 1 a 4,
que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 4. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1 .528/2001 na forma do Substitutivo n° 1 com as Emendas n os 1 a 4.A Comissão de Saúde.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.783/2001, do
Governador do Estado, que revoga a Lei n° 13.162, de 20/1/99, que
dispõe sobre a composição da frota de veículos oficiais do Estado e
estabelece incentivo fiscal. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1 e pela
rejeição das Emendas n os 1 e 2. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Antônio Andrade em que solicita a inversão da preferência
na votação do Projeto de Lei n° 1.783/2001, de modo que o projeto
original seja apreciado antes do substitutivo. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado- Em votação, o Substitutivo n° 1 salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Para orientar a votação, gostaria que as

duas emendas fossem lidas.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura das Emendas n os 1 e 2.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê as Emendas

nos 1 e 2, que foram publicadas na edição do dia 716/2002.)
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n os 1 e 2. Os

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 1.783/2001 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.759/2001, do
Governador do Estado, que fixa jornada de trabalho para os
segmentos de classe que menciona do Quadro Especial da Secretaria
da Saúde - Anexo 1-0-, de que trata o Decreto n°36.033, de 14/9/94, e
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta.

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebido, no 2 0 turno,
um substitutivo, de autoria da Comissão de Administração Pública, ao
Projeto de Lei n° 1.759/2001, contendo matéria nova.
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Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PI- -

Arlen Santiago, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL -
Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Luiz Fernando Faria, Líder
do PPB - Edson Rezende, Vice-Líder do PT - Luiz Tadeu Leite, Líder
da Maioria - Ermano Batista, Líder da Minoria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 2 de julho de 2002.
Doutor Viana, nas funções de Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Vem à Mesa

requerimento do Deputado Antônio Andrade em que solicita o
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 1.759/2001. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.759/2001

Acrescente-se onde convier os seguintes artigos:
"Art. .... - Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da

Saúde, uma diretoria regional de saúde com sede na cidade de
Pirapora.

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição
da unidade administrativa de que trata este artigo serão estabelecidas
em decreto.";

"Art. .... - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Saúde os seguintes cargos de provimento em
comissão:

- um cargo de Diretor 1, código MG-06, de recrutamento amplo,
com carga horária de oito horas;

II - oito cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de
recrutamento amplo, com carga horária de seis horas;

III - cinco cargos de Assessor 1, código AS-01, de recrutamento
amplo, com carga horária de seis horas;

IV - dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo
oito de recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com
carga horária de seis horas;

V - nove cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-07, sendo sete de
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recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com carga
horária de seis horas.

Parágrafo único - Para atender às despesas decorrentes do disposto
neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n°4.320, de 16 março
de 1964.".

Sala das Reuniões, 18 de junho de 2002.
Luiz Tadeu Leite

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

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

membros do Colégio de Líderes, deliberam seja recebida, no 2 0 turno,
uma emenda, de autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, ao Projeto de
Lei n° 1.759/2001, contendo matéria nova.

Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Ivair Nogueira, Líder do BPDP - Agostinho Silveira, Líder do PI- -

Arlen Santiago, Líder do PTB - Sebastião Costa, Líder do PFL -
Alencar da Silveira Júnior, Líder do PDT - Edson Rezende, Vice-Líder
do PT - Luiz Tadeu Leite, Líder da Maioria - Ermano Batista, Líder da
Minoria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Luiz
Tadeu Leite, que recebeu o n° 1, e que, nos termos do § 4 0 do art. 189
do Regimento Interno, a emenda será votada independentemente de
parecer. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.759/2001 na
forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votamos

favoravelmente à aprovação do projeto, assim como os demais
companheiros da Casa. Houve consenso das Lideranças e dos
Deputados depois de várias discussões, por isso não se pediu
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verificação. Não aprovamos nada sem sabermos o conteúdo.

Como foi mencionado pelo Deputado Sargento Rodrigues, eu
estava, naquele célebre dia 11 de setembro, lá na Secretaria da
Saúde, quando o Gen. Carlos Patrício de Freitas, Secretário da
Saúde, recebeu essa trilogia de projetos para restabelecer a dignidade
da área da saúde. Sou servidor dessa área no Estado e considerava
uma indignidade o fato de os funcionários receberem esses míseros
salários.

Esse projeto teve, realmente, uma "démarche" com a área sindical,
porque muitos funcionários que desempenham a atividade-meio na
Secretaria só poderiam ter o aumento de vencimento se fosse
proposto também o aumento da jornada de trabalho. O fato causou
grande impasse, mas era a forma como o Governo buscava privilegiar
esses funcionários.

O Projeto de Lei n° 1.760 vinha junto com o Projeto de Lei n° 1.759,
votado agora, e dava reajustes na área da FHEMIG. Havia também o
Projeto de Lei n° 1.761, que promovia o aumento dos funcionários que
exerciam a atividade-fim na área da saúde, a grande maioria dos
servidores. Esse quadro especial ficou sem aumento, até porque
houve uma burocracia com a área sindical. Lembro-me muito bem de
que participei das discussões no último dia - o célebre 11/9/2001 -
junto com a mesa de negociação que se reunia na Secretaria da
Saúde.

A Assembléia aprova esse projeto com uma minoria aparente de
Deputados, a qual representa, na verdade, a maioria.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, nesta tarde, sinto-
me muito feliz, já que pudemos fazer a correção de uma injustiça
praticada há cerca de dois meses, com a aprovação do Projeto de Lei
n° 1.761. Agora, tivemos a oportunidade de aprovar esse projeto e
estender o aumento a todos os servidores da saúde.

Infelizmente, naquele primeiro: momento, fomos derrotados, já que
não foi contemplado o pessoal do setor administrativo. Na época, Sr.
Presidente, pude dar o exemplo do caso dos companheiros da
segurança pública, pois não há como se falar em segurança pública
sem um suporte na área administrativa, na área-meio. Obviamente,
por analogia, entendemos, assim como V. Exa., médico e profundo
conhecedor do assunto, que o servidor do setor administrativo deva

rÀ'



183
ser, em igual tamanho, contemplado com a devida parcela de
aumento e com a valorização por parte do Governador Itamar Franco.
Dessa forma, a aprovação dessa matéria veio corrigir uma injustiça.

Estivemos, no segundo domingo de maio, próximo a Betim e nos
encontramos com uma companheira da saúde que nos disse ter sido
uma pena o fato de o veto do Governador não ter sido derrubado. Ele
não foi derrubado por três votos apenas. Disse-lhe que a Assembléia
estava sensível ao fato e que faríamos tudo o que pudéssemos.
Cumprimento os companheiros que se encontram na condição de
guardiões deste Plenário. Certamente, com esses Deputados, de
forma simbólica, regimentalmente, pudemos aprovar essa matéria e
dar a tranqüilidade aos servidores da saúde, em especial aos da área
administrativa, com aquilo que não foram contemplados no passado.
Fica, portanto, registrado que votamos pela aprovação. Estamos
satisfeitos, porque entraremos em campanha a partir do dia 6 de julho,
sabendo que os servidores da saúde foram contemplados. Muito
obrigado.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, na qualidade de Líder,
declaro que a Bancada do PSB votou pela aprovação desse projeto
de lei. Fazemos um apelo ao Líder do Governo e à Mesa para que
suspendam os trabalhos desta reunião, a fim de votarmos, ainda
nesta reunião, a redação final desse projeto de lei. Parece-me que
esse projeto teria de ser encaminhado para sanção até amanhã, em
razão da legislação eleitoral, que prevê o prazo de 180 dias. Não
tenho certeza, mas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
ficaria obrigado a ser assinado 180 dias antes. Se for, o prazo seria
até, no máximo, segunda-feira, porque será no dia 6.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, fica aqui o meu apelo

para que esta Presidência suspenda os trabalhos, a fim de que
votemos já a redação final, para ser publicada e encaminhada a
sanção. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini
que ainda há matérias a serem apreciadas. Além do mais, a Comissão
de Redação já encerrou os seus trabalhos por hoje.

Declaração de Voto
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, insisto na hipótese
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levantada pelo Deputado Miguel Martini, devido à pressa pela
aprovação do projeto. Infelizmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal
do Presidente Fernando Henrique é a 'lei da irresponsabilidade
social", além de prejudicar constantemente os funcionários públicos.
Ela prevê que qualquer benefício só poderá ser concedido 180 dias
antes do término do mandato. Felizmente, o mandato do Presidente
está acabando, mas, infelizmente, é preciso que apressemos o
andamento do projeto, porque, se não for aprovado, poderá tornar-se
inócuo. Solicito a V. Exa. que estude essa hipótese levantada pelo
Deputado Miguel Martini e que se faça um esforço para que a
Comissão de Redação volte a funcionar, para que possamos votar
esse projeto ainda hoje.

Questões de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, após a discussão da

pauta, poderíamos interromper os trabalhos, para realizarmos a
votação. Pediria ao Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade,
que nos ajude com isso, para que o projeto vá imediatamente ao
Governador do Estado para sanção. Creio que esse seja um apelo de
todos os funcionários da saúde.

O Sr. Presidente - Repito que não se trata de uma disposição desta
Presidência, mas de uma questão regimental. Tomamos
conhecimento de que a Comissão de Redação encerrou os seus
trabalhos e que não foi convocada extraordinária para logo mais. De
acordo com o art. 124, como todos sabemos, "a convocação de
reunião extraordinária da comissão será publicada no órgão oficial dos
Poderes do Estado, constando no edital o seu objetivo, dia, hora e
local de realização. Se a convocação se fizer durante a reunião, será
comunicada aos membros ausentes, dispensada a formalidade deste
artigo".

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, o prazo está realmente
apertado, mas é possível. E possível, se entrarmos em contato com o
Presidente da Comissão de Redação. Para amanhã, de manhã,
poderia ser convocada reunião extraordinária, em que votaríamos a
redação final. Votaremos aqui no Plenário, também, a redação final.
Enfim, é possível tentarmos até amanhã. Tenho ceda dúvida se o
Governo tem interesse em aprovar esse projeto de lei. Parece-me,
pelos artifícios regimentais tentados, que não está interessado na sua
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aprovação. Fica aqui o nosso apelo para envidarmos todos os
esforços para que essa situação seja resolvida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que iremos
juntos, ao final desta reunião, solicitar ao Presidente da Casa que faça
convocação de reunião extraordinária. Também estou de pleno
acordo.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apenas para
também colaborar, parece-me que o Presidente da Comissão de
Redação é o Deputado Dimas Rodrigues. Faremos a solicitação ao
Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio, e pediremos também o
empenho do Deputado Dimas Rodrigues para uma reunião
extraordinária na data da amanhã, em que, certamente, poderá ser
votada a redação final, que será votada em Plenário também. E o
Governo se responsabiliza por sancionar a matéria, dando ao servidor
aquilo que ele mesmo encaminhou a esta Casa, corrigindo uma falha.
Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência tentará viabilizar uma solução.
Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 1 .276/2000, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, que torna obrigatória a afixação de placas
de sinalização informando a presença de "pardais" - medidores de
velocidade - a partir de 200m. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Transporte opina por
sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.276/2000 na
forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Transporte.

Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 2.010/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Vermelho Novo o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.043/2002, do

Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos da Lei n°
12.836, de 21/5/98. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n os 1 e 2, que
apresenta. As Comissões de Turismo e de Fiscalização Financeira
opinam por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça, e pela rejeição da Emenda n° 2, também apresentada pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno; o Projeto de Lei n° 2.043/2002 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.087/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato de concessão remunerada para uso de espaço físico em
imóveis de propriedade do Estado para fins de propaganda. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°2.087/2002

Acrescente-se, ao art. 1°, a expressão "ou sob sua posse" após a
palavra "Estado".

Sala das Reuniões, de de 2002.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Visando a aperfeiçoar o substitutivo formulado pelo

relator, apresento esta emenda para que os contratos de concessão
remunerada de uso de espaço físico em imóveis, não fiquem restritos
aos bens de propriedade do Estado, mas alcancem também aqueles
que estão sob a posse do Estado embora este não tenha a
propriedade, ou por ser o imóvel objeto de aluguel, ou por não estar a
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sua posse devidamente registrada em cartório.

EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N°2.087/2002
Acrescente-se o seguinte art. 4 0, renumerando-se os demais:
"Art. 40 - A concessão que trata esta lei será precedida de licitação.".
Sala das Reuniões, de de 2002.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Não se ignora que esta emenda não representa

inovação na ordem jurídica, na medida em que a exigência de
licitação já consta de outros diplomas legais, em especial, da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, e da Lei n° 9.444, de 1987. Não obstante,
tal dispositivo tem um sentido didático, pois esclarece o servidor e o
particular interessado na concessão do espaço físico acerca da
exigência de licitação.

Ressalte-se que não raro o legislador inclui no texto legal dispositivo
que não inova a ordem jurídica, uma vez que a regra já consta de
diploma legal de hierarquia superior, mas o faz para assegurar
sistematicidade à lei que se elabora. E o que acontece, por exemplo,
com a Constituição Estadual, que repete muitos dispositivos
constantes na Constituição da República em matérias que não
poderiam ser disciplinadas de forma diversa. Esta medida assegura,
precisamente, a sistematicidade da Carta política mineira.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto
duas emendas do Deputado Sávio Souza Cruz, que receberam os nos
1 e 2, e que, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha o projeto com as emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.742/2001, do
Deputado Arlen Santiago, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Cachoeira Dourada o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de
Lei n° 1.742/2001 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50
minutos para que sejam preenchidos os pressupostos processuais
para a apreciação do Projeto de Lei n° 518/99. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 518/99, do Deputado

Paulo Piau, que altera a Lei n°6.763, de 26/12/75, no que se refere à
redução da carga tributária nas operações com energia elétrica, na
situação que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta, apoiada pela
maioria dos Líderes com assento nesta Casa. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Miguel Martini - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos

Deputados que ocupem os seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas três Deputados. Não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna sem efeito a votação do projeto, salvo emenda.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 3, às 8h30min, e para a reunião extraordinária também
de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 251 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/6/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - 2a Parte
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(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Inexistência
de quórum especial para votação de propostas de emenda à
Constituição e de projeto de lei complementar - Prosseguimento da
discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n o 1.83312001; apresentação
da Emenda n° 2; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno; votação
da Emenda n° 1; aprovação; questão de ordem; leitura e votação da
Emenda n° 2; aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei
n° 854/2000; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão
de Educação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°926/2000;
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com o substitutivo e a emenda à
Comissão do Trabalho - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.665/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.148/2002; aprovação com as Emendas nos 1 e 2- Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.938/2002; aprovação na forma do
vencido em 1° turno - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho - Olinto Godinho - Mauri Torres -

Wanderley Ávila - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta
- Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor
Viana - Durval Angelo - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - lvair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José
Haueisen - Paulo Pettersen - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h1 5min, a lista de

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

i a Parte
-	Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum especial para votação de propostas de emenda à Constituição
e de projeto de lei complementar, mas que o há para a apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei ri0
1.833/2001, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre o
Programa Estadual de Inspeção e Manutenção da Emissão de
Poluentes e Ruídos produzidos por veículos automotores em uso e dá
outras providências. A Comissão de Meio ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda
n° 1, que apresenta. Continua em discussão o projeto. Não há outros
oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.833/2001

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 70:
"Art. 70 -	 ...............
Parágrafo único - Na implantação e operacionalização do Programa

l/M, conforme estabelecido na Resolução CONAMA n° 18, de 13 de
dezembro de 1995, e na Resolução CONAMA n° 256, de 30 de junho
de 1999, será assegurada a participação dos órgãos ambientais dos
municípios envolvidos.".

Sala das Reuniões, 25 de junho de 2002.
Antônio Andrade
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
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uma emenda do Deputado Antônio Andrade, que recebeu o n° 2;
nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento Interno, a emenda será
votada independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, "gato escaldado

tem medo de água fria". Não sei o que estamos votando. Essa
emenda entrou agora. Com todo o respeito que tenho pelo Deputado
Antônio Andrade, que, tenho certeza, está respeitando o Regimento,
gostaria de saber o que estarei votando.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura da Emenda n° 2.	-

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Avila) - (- Lê a emenda
publicada acima.)

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.833/2001 na
forma do vencido no 1 1 turno, com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão
de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 854/2000, do Deputado
Dimas Rodrigues, que institui o Programa Estadual de Educação
Ambiental e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. As Comissões de Educação e de Meio Ambiente opinam
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N°854/2000

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Estadual de
Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação
Ambiental e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Entende-se por educação ambiental os processos por meio

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
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conhecimentos,	atitudes,	habilidades,	interesse	ativo	e
competência, voltados para a conservação do meio ambiente, bem de
uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.

Art. 2 0 - A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação estadual e nacional, devendo estar
presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal.

Art. 3 0 - Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm
direito à educação ambiental, incumbindo:

- ao Poder Executivo promover a educação ambiental em todos os
níveis de ensino, a conscientização pública e o engajamento da
sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio
ambiente;

II - às instituições educativas promover a educação ambiental
integrada aos programas educacionais que desenvolvem;

III - aos órgãos integrantes da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável promover ações de
educação ambiental integrada aos programas de preservação,
conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa colaborar voluntariamente
de maneira ativa e permanente, na disseminação de informações e
práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a dimensão
ambiental em sua programação;

V - às empresas, órgãos públicos e sindicatos promover programas
destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao
controle efetivo sobre as suas condições e o ambiente de trabalho,
bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio
ambiente, inclusive sobre os impactos da poluição sobre as
populações vizinhas e no entorno de unidades industriais;

VI - às organizações não governamentais e movimentos sociais
desenvolver programas e projetos de educação ambiental, inclusive
com a participação da iniciativa privada, para estimular a formação
crítica do cidadão voltada para a garantia de seus direitos
constitucionais a um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
transparência de informações sobre a qualidade do meio ambiente e
fiscalização pela sociedade dos atos do Poder Executivo;
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VII - à sociedade como um todo manter atenção permanente à

formaçãode valores, atitudes e habilidades que propiciem atuação
individual e coletiva voltada para a prevenção, a identificação e a
solução de problemas ambientais.

Art. 40 - São objetivos fundamentais da educação ambiental:
- o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio

ambiente e suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;

II - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;

III - o incentivo à participação comunitária, ativa, permanente e
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor
inseparável do exercício da cidadania;

IV - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado,
em níveis microrregionais e macrorregionais, com vistas à construção
de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios
da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da democracia, da
justiça social e da sustentabilidade;

V - o fortalecimento dos princípios de respeito aos povos tradicionais
e às comunidades locais e de solidariedade internacional como
fundamentos para o futuro da humanidade;

VI - a garantia de democratização das informações ambientais;
VII - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e as

tecnologias menos poluentes;
viii - o fortalecimento da cidadania, da autodeterminação dos povos

e da solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Art. 50 - São princípios básicos da educação ambientai:
- o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando
a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o
cultural sob o enfoque da sustentabilidade;

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, tendo como
perspectivas a interdiciplinaridade, a multidiciplinaridade e a
transdisciplinaridade.

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho, a democracia
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participativa e as práticas sociais;

V - a garantia de continuidade e da permanência do processo
educativo;

VI - a participação da comunidade;
VII - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VIII - a abordagem articulada das questões ambientais dos pontos

de vista local, regional, nacional e global;
IX - o reconhecimento, o respeito e o resgate da pluralidade e da

diversidade culturais existentes no Estado;
X - o desenvolvimento de ações voltadas a todos os membros da

coletividade, respondendo às necessidades e aos interesses dos
diferentes grupos sociais e faixas etárias.

Parágrafo único - A educação ambiental deve ser objeto da atuação
direta tanto da prática pedagógica, como das relações familiares,
comunitárias e dos movimentos sociais.

Art. 6 0 - A Política Estadual de Educação Ambiental engloba o
conjunto de iniciativas voltadas para a formação de cidadãos e
comunidades capazes de tornar compreensíveis a problemática
ambiental e de promover uma atuação responsável para a solução
dos problemas ambientais.

Art. 70 - A Política Estadual de Educação Ambiental engloba, em sua
esfera de ação, instituições educacionais públicas e privadas dos
sistemas de ensino do Estado e dos municípios, de forma articulada
com a União, com os órgãos e as instituições integrantes do
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e organizações não-governamentais com atuação em
educação ambiental.

Parágrafo único - As instituições de ensino básico, públicas e
privadas, incluirão em seus projetos pedagógicos a dimensão
ambiental, de acordo com os princípios e objetivos desta lei.

Art. 80 - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação
Ambiental devem ser desenvolvidas nas seguintes linhas de atuação,
necessariamente inter-relacionadas:

- educação ambiental no ensino formal;
II - educação ambiental não formal;
III - capacitação de recursos humanos;
IV - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
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V - produção e divulgação de material educativo;
VI - mobilização social;
VII - gestão da informação ambiental;
VIII - monitoramento, supervisão e avaliação das ações.
Art. 90 - Entende-se por educação ambiental, no ensino formal, a

desenvolvida no âmbito dos currículos e das atividades
extracurriculares das instituições escolares públicas e privadas,
englobando:

- educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio;

II -formação técnico-profissional;
III - educação para pessoas portadoras de necessidades especiais;
IV - educação de jovens e adultos.
§ 1° - Em cursos de especialização técnico-profissional, em todos os

níveis, devem ser incorporados conteúdos que tratem das interações
das atividades profissionais com os meios ambientes natural e social.

§ 2 0 - A educação ambiental deverá ser desenvolvida como uma
prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os
níveis e modalidades do ensino formal.

Art. 10 - Devem constar nos currículos dos cursos de formação de
professores, em todos os níveis e disciplinas, os temas relativos à
dimensão ambiental e a suas relações entre o meio social e o natural.

Art. 11 - Os professores em atividade na rede pública de ensino
devem receber formação complementar em suas áreas de atuação,
com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos
objetivos e dos princípios da Política Estadual de Educação
Ambiental.

Art. 12 - A autorização e a supervisão do funcionamento de
instituições de ensino e de seus cursos, nas redes pública e privada,
observarão o cumprimento do disposto nos arts. 9, ice ii desta lei.

Art. 13 - Entende-se por educação ambiental não formal as ações e
práticas educativas voltadas à sensibilização da comunidade, à
organização, à mobilização e à participação da coletividade na defesa
da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único - Para o desenvolvimento da educação ambiental
não formal, o Poder Excutivo, em níveis estadual e municipal,
incentivará:
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- a difusão, através dos meios de comunicação de massa, de

programas e campanhas educativas e de informações acerca de
temas relacionados com o meio ambiente;

II - a ampla participação da escola e da universidade em programas
e atividades vinculados à educação ambiental não formal, em
cooperação, incluindo organizações não governamentais;

III - a participação de organizações não governamentais nos projetos
de educação ambiental, em parceria, também, com a rede estadual de
ensino, universidades e a iniciativa privada;

IV - a participação de empresas e órgãos públicos estaduais e
municipais no desenvolvimento de programas e projetos de educação
ambiental em parceria com escolas, universidades e organizações
não governamentais;

V - a sensibilização ambiental dos agricultores e dos trabalhadores
rurais, incluindo-se os assentamentos rurais;

VI - o ecoturismo.
Art. 14 - A capacitação de recursos humanos consistirá:

- na preparação de profissionais orientados para as atividades de
gestão e de educação ambientais;

II - na incorporação da dimensão ambiental à formação, à
especialização e à atualização de profissionais de todas as áreas;

III - na formação, na especialização e na atualização de profissionais
cujas atividades tenham implicações, direta ou indiretamente, na
qualidade do meio ambiente natural e do trabalho;

IV - na preparação e na capacitação para as questões ambientais de
agentes sociais e comunitários; oriundos de diversos segmentos e
movimentos sociais, para atuar em programas, projetos e atividades a
serem desenvolvidos em escolas públicas e particulares e em
comunidades.

§ 1° - Os órgãos estaduais de educação, mediante convênio com
universidades públicas e privadas, centros de pesquisa e
organizações não governamentais, promoverão a capacitação em
nível regional dos docentes da rede pública estadual de ensino.

§ 20 - Anualmente, os órgãos públicos responsáveis pelo fomento à
pesquisa alocarão recursos para a realização de estudos, pesquisas e
experimentações em educação ambiental.

Art. 15 - Os estudos, as pesquisas e as experimentações na área de
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educação ambiental priorizarão:

- o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar e
multidisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino;

II - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à
participação das populações interessadas em pesquisas relacionadas
com a problemática ambiental;

III - a busca de alternativas curriculares e metodologias de
capacitação na área ambiental;

IV - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a
questão ambiental;

V - as iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a
produção de material educativo;

VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens para
apoio às ações previstas neste artigo.	-

Parágrafo único - As universidades públicas e privadas deverão ser
estimuladas á produção de pesquisas, ao desenvolvimento de
tecnologias e à capacitação dos trabalhadores e da comunidade,
visando à melhoria das condições do ambiente e da saúde no trabalho
e da qualidade de vida das populações residentes no entorno de
unidades industriais, assim como o desenvolvimento de programas
especiais de formação adicional dos professores responsáveis por
atividades dos ensinos fundamental e médio.

Art. 16 - Caberá às Secretarias de Estado de Educação e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a função de propor, analisar
e aprovar a Política e o Programa Estadual de Educação Ambiental.

§ 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir o Grupo
Interdisciplinar de Educação Ambiental, formado por representantes
dos órgãos de Meio Ambiente, Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, Saúde, Trabalho, das universidades, da Assembléia
Legislativa e por representantes de organizações não
governamentais, que terá a responsabilidade do acompanhamento da
Política Estadual de Educação Ambiental.

§ 20 - O Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental, além de
exercer a função de supervisão, poderá contribuir para a formulação
da Política e do Programa de Educação Ambiental, encaminhando
suas propostas para análise e aprovação da Secretaria de Estado do
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

§ 3° - A coordenação da Política Estadual de Educação Ambiental
deve ser efetivada de forma conjunta pela Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pela Secretaria de
Estado da Educação.

Art. 17 - As escolas da rede pública estadual de ensino deverão
priorizar em suas atividades pedagógicas práticas e teóricas:

- a adoção do meio ambiente local, incorporando a participação da
comunidade na identificação dos problemas e na busca de soluções;

II - a realização de ações de monitoramento e de participação em
campanhas de defesa do meio ambiente, como reflorestamento
ecológico, coleta seletiva de lixo e de pilhas e baterias de celulares;

III - a incorporação, pelas escolas situadas na área de entorno do rio
São Francisco, em seus programas de educação ambiental, do
conhecimento e do acompanhamento do Programa de Despoluição do
Rio São Francisco;

IV - a adoção pelas escolas próximas dos rios, das lagoas e das
lagunas, em seus trabalhos pedagógicos, da proteção, da defesa e da
recuperação desses corpos hídricos.

Art. 18 - As escolas técnicas e do 2 0 grau deverão adotar em seus
projetos pedagógicos o conhecimento da legislação ambiental e das
atribuições dos órgãos responsáveis pela fiscalização ambiental.

Art. 19 - As escolas situadas nas áreas rurais deverão incorporar os
seguintes temas:

- conservação do solo;
II - proteção dos recursos hídricos;
III - combate à desertificação e  erosão;
IV - controle do uso de agrotóxicos;
V - combate a queimadas e incêndios florestais;
VI - conhecimento sobre o desenvolvimento

microbacias;
VII - conservação dos recursos hídricos.
Art. 20 - São atribuições do Grupo Interdisciplinar de Educação

Ambiental:
- a definição de diretrizes

de Educação Ambiental;
11 - a articulação e a supervisão de programas e projetos públicos e

de programas de

para implementação da Política Estadual
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privados de educação;

III - o dimensionamento de recursos necessários aos programas e
aos projetos na área de educação ambiental.

Art. 21 - Os municípios, na esfera de sua competência e nas áreas
de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, respeitados os princípios e objetivos da Política
Estadual de Educação Ambiental.

Art. 22 - A seleção de planos, programas e projetos de educação
ambiental a serem financiados com recursos públicos, deve ser feita
de acordo com os seguintes critérios:

- conformidade com os objetivos, os princípios e as diretrizes da
Política Estadual de Educação Ambiental;

II - prioridade de alocação de recursos para iniciativas e ações dos
órgãos integrantes das Secretarias de Estado da Educação e de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de organizações não
governamentais.

III - coerência do plano, programa ou projeto com as prioridades
socioambientais estabelecidas pela Política Estadual de Educação
Ambiental;

IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos
recursos a serem aplicados e o retorno social propiciado pelo plano,
programa ou projeto proposto.

Parágrafo único - Na seleção a que se refere o "caput" deste artigo,
devem ser atendidos, de forma eqüitativa, os programas, planos e
projetos das diferentes regiões do Estado.

Art. 23 - Os programas de assistência técnica e financeira relativos a
meio ambiente e educação, em nível estadual, devem alocar recursos
para as ações de educação ambiental.

Art. 24 - Será instrumento da educação ambiental, ensino formal e
não formal a elaboração de diagnóstico socioambiental em nível local
e regional, voltado para o desenvolvimento e resgate da memória
ambiental e do histórico da formação das comunidades ou localidades
e as perspectivas para as atuais e futuras gerações.

Art. 25 - Os projetos e programas de educação ambiental incluirão
ações e atividades destinadas à divulgação das leis ambientais
federais, estaduais e municipais em vigor, como estímulo ao exercício
dos direitos e deveres da cidadania.
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Art. 26 - O Programa Estadual de Educação Ambiental contará

com um Cadastro Estadual de Educação Ambiental, em que serão
registrados profissionais, instituições governamentais e entidades da
sociedade civil que atuam na área ambiental, assim como as
experiências, os projetos e os programas que estejam relacionados à
educação ambiental no Estado de Minas Gerais.

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, janeiro de 2002.
Agostinho Silveira
Justificação: Grandes descobertas em ciência e tecnologia são

anunciadas a cada dia. Em 100 anos, a ciência desenvolveu-se mais
que em todo o resto da história da humanidade. Automóveis, aviões,
viagens interplanetárias, transplantes de órgãos, computadores e
muitas outras novidades a cada momento. Este é realmente um
mundo de grandes e rápidas transformações. Mas, com todas essas
novidades, a humanidade está conquistando uma existência mais
digna? Está mais feliz? Diminuiu a miséria no mundo? Melhorou a
qualidade do ar? Os rios e oceanos estão mais limpos? Os habitantes
das cidades vivem em harmonia entre si e com as plantas e animais?

As modalidades de transformação e de desenvolvimento que a
humanidade tem adotado ao longo da história são depredadoras, de
cunho fundamentalmente explorador e cruel, na exploração da
natureza e do homem pelo homem. Se pretendermos construir um
mundo para as gerações futuras, devemos mudar radicalmente
nossas ações. Mas será possível alguém que vive e foi "educado"
para este mundo atual tentar efetivamente melhorá-lo para gerações
que não chegará a conhecer, que estão muito longe, se não é capaz
de ser solidário com as gerações presentes? Será que as crianças
que estão aqui pedindo dinheiro e comida nas ruas e não estão na
escola não nos preocupam? E muito difícil acreditar que possamos ser
solidários com o futuro sem começar a construir esse futuro no
presente. Os métodos tecnológicos que constroem o progresso
presente conduzem a processos de contaminação e poluição, e, com
isso, os recursos naturais estão se tornando escassos. A utilização de
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descartáveis, de difícil degradação, está se tornando cada vez
maior, produzindo quantidades gigantescas e crescentes de lixo.

A discussão da questão ambiental está se tornando cada vez mais
urgente e importante para toda a humanidade, pois o futuro depende
da relação entre a natureza e o tipo de uso que a humanidade faz dos
recursos naturais disponíveis. A medida que a humanidade aumenta
sua capacidade de intervir na natureza, surgem cada vez mais
conflitos. O modelo de sociedade construído com a industrialização
crescente e a conseqüente transformação do mundo em um grande
centro de produção, distribuição e consumo está trazendo
rapidamente conseqüências indesejáveis e que se agravam com
muita rapidez.

Os problemas ambientais não apenas ameaçam a vida como afetam
a qualidade desta. A injustiça social, que faz com que parte da
população brasileira tenha baixa qualidade de vida, está relacionada
diretamente ao modelo de desenvolvimento. E urgente a necessidade
da mudança de mentalidade, para transformar a consciência das
pessoas em direção à construção de um mundo mais justo, digno e
ecologicamente equilibrado. Essas mudanças são possíveis através
da escola, que precisa muito mais cultivar comportamentos do que
transmitir informações. Isto é, a escola deve oferecer condições para
que o aluno compreenda os fatos naturais e humanos, de modo
crítico, e favorecer o desenvolvimento de atitudes que possibilitem
viver uma relação construtiva consigo mesmo e com o seu meio,
colaborando para que a sociedade seja ambientalmente sustentável e
socialmente justa.

A principal função do trabalho da escola com o tema "educação
ambiental", de acordo com os Temas Transversais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais, é a "contribuição para a formação de cidadãos
plenos, capazes de decidirem e atuarem sobre a realidade de modo
ético e comprometido com a vida, com a sociedade local e global'
Para que isso ocorra, é muito pouco informar e dar conceitos. E
necessário trabalhar com atitudes, com formação de valores, cm o
ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos. E um
grande desafio. A escola não está só nesta tarefa; os padrões de
comportamento da família, as informações e as opiniões veiculadas
pelos meios de comunicação de massa exercem especial influência
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sobre as crianças e, por extensão, em toda a sociedade.
Infelizmente, de maneira geral, o discurso e a ideologia implícitos nos
meios de comunicação são conflitantes com a idéia de um
desenvolvimento sustentado, que respeite o meio ambiente. São
propostos e estimulados valores de consumismo, desperdício,
violência, egoísmo, desrespeito, preconceito, irresponsabilidade e
outros.

A raça humana já ultrapassou a marca de 5 bilhões de habitantes. E
impressionante verificar que há 3 mil anos a população humana sobre
a Terra era de apenas 6 milhões de habitantes. Dentro de 20 anos,
seremos mais de 8 bilhões. Esse aumento populacional em escala
geométrica, juntamente com a péssima distribuição da riqueza e o
consumismo extremo dos países desenvolvidos, têm transformado a
raça humana em uma ameaça aos demais seres do planeta. Nesse
quadro, o Brasil está se tornando o centro das atenções
internacionais, pois já conquistou o título de campeão mundial de
desmatamentos. São milhares de focos de destruição e devastação
ambiental por todo o País. Ainda temos de maneira muito arraigada a
concepção de que "animal é bicho para se matar e floresta é mato
para se derrubar".

Apesar de todo esse quadro, aos poucos a situação começa a se
modificar para melhor. Está surgindo uma nova filosofia para o meio
ambiente. Falar em educação ambiental não significa mais só proteger
orquídeas, bromélias, árvores e não matar jacarés e borboletas. Hoje
é muito forte a idéia de um desenvolvimento sustentado. Busca-se
conciliar desenvolvimento, preservação ambiental e melhoria da
qualidade de vida do ser humano. A educação ambiental, de maneira
formal, não pode ser definida como uma área especializada de
conhecimento. Transcende as áreas formais de conhecimento
trabalhadas na escola. E necessário que todos os profissionais que
atuam na escola, construindo o fazer pedagógico, envolvam-se na
questão ambiental. E o futuro da vida no planeta Terra que está em
jogo. Valores, ética, cidadania, amor à vida e ao próximo, pluralidade
cultural, racionalização do consumo, higiene e saúde, urbanização,
saneamento básico, sustentabil idade, diversidade biológica, ocupação
do solo e muitas outras áreas são importantíssimas para a realização
de um bom trabalho.
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O planeta Terra é um patrimônio de toda a humanidade e, como

tal, sua utilização deve estar sujeita a regras e princípios de respeito à
vida. Portanto, deve-se considerar acima de tudo a máxima
renovabilidade de seus recursos e as condições de sustentabilidade
dos diferentes ecossistemas. Portanto, para a escola, trabalhar
educação ambiental significa, antes de tudo, propiciar ao aluno o
reconhecimento de fatores e situações que realmente produzam
felicidade e ajudá-lo a desenvolver capacidade crítica em relação ao
consumo de produtos, bens e serviços. Igualmente importante é
desenvolver no aluno o senso de responsabilidade e solidariedade em
relação a tudo que o cerca, de forma que aprenda a respeitar o
ambiente e as pessoas de sua comunidade. A escola é fator decisivo
para a aprendizagem de valores e atitudes. A escola é hoje não mais
o segundo lar do aluno, mas, em um grande número de casos, o
primeiro e único lar que ele te à sua disposição. Desta forma, sendo a
escola um dos ambientes mais imediatos do aluno, a compreensão
das questões ambientais, bem como o desenvolvimento de hábitos e
atitudes, passam a ocorrer primordialmente a partir do cotidiano
escolar.

A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais
importante para o conjunto da sociedade, pois o futuro da humanidade
• do planeta Terra depende da relação estabelecida entre a natureza
• o homem. A educação ambiental como tema de preocupação
mundial aparece pela primeira vez na conferência de Estocolmo, na
década de 70. Em 1977, em Tbilisi, ocorre a primeira conferência de
educação ambiental. E um marco de referência para todos os
trabalhos realizados. O princípio básico é o de que o ser humano
precisa se apropriar do mundo natural e transformá-lo. Não existe a
possibilidade de não modificá-lo. O ser humano só consegue
transformar-se no decorrer dos tempos por meio de sua ação sobre a
natureza. O homem tem o direito e a necessidade de intervir na
natureza. E um princípio cultural. Não haveria cultura humana se o ser
humano não tivesse feito intervenções na natureza. Seríamos iguais
aos pássaros, árvores ou qualquer outro ser vivo que não modifique
sua maneira de ser e de viver através dos tempos. Ao mesmo tempo,
porém, é necessário considerar a existência de limites éticos a esse
direito de intervenção. Portanto, o conceito de sustentabil idade
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direciona a ação humana para a viabilização da espécie humana
na Terra, com qualidade e harmonia. O grande desafio da educação
ambiental é ajudar a criar um homem mais humano, que possa
recuperar e recriar a nós mesmos como seres capazes de acreditar
uns nos outros, capazes de acreditar que a transformação do mundo
ocorre por intermédio da intervenção humana, ou seja, mediante uma
transformação que se constrói na medida em que nós nos
construímos como pessoas que respeitam a vida e que buscam novas
formas de unir e educar.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo do Deputado Agostinho Silveira, que recebeu o n° 1, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com o substitutivo à Comissão de Educação, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°926/2000, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva das redes pública
e privada no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N°926/2000

Dê-se ao § 30 do art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 1°- .......................................................
§ 3° - O acesso previsto neste artigo será precedido de requerimento

à direção da instituição pública, que só poderá indeferi-[o quando
voltado para o período das 18 horas às 6 horas, por meio de decisão
fundamentada, baseada em motivos de falta de segurança para o
religioso, os internos ou os funcionários da instituição.".

Sala das Reuniões, 5 de setembro de 2000.
Elaine Matozinhos
Justificação: Sem sombra de dúvida, a assistência religiosa é um
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direito constitucional do cidadão, direito esse que, geralmente,
mais necessitam exercer aqueles que se encontram com problemas
de saúde ou encarcerados, por qualquer que seja o motivo; todavia,
no exercício desse direito, devemos ter em mente, também, as
condições de segurança das instituições nas quais se encontra o fiel
em busca de assistência religiosa. Nos presídios e nas cadeias de
nosso Estado, principalmente no horário noturno, fica diminuído o
quadro de funcionários que zela pela segurança e, muitas vezes, não
é possível garantir as condições mínimas para a visita de externos,
religiosos ou não.

Por isso, considerando a situação e as condições reais de trabalho
das instituições públicas de segurança, entendemos ser necessário
algum controle das visitas por parte da administração. Mas, para que
seja evitado o uso abusivo dessa prerrogativa de controle, propomos
que o indeferimento só possa se dar para as visitas noturnas, de
forma fundamentada e em virtude da falta de condições de segurança.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que,no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda da Deputada Elaine Matozinhos, que recebeu o n° 1, e
que, nos termos do § 2 0 do art. 128 do Regimento Interno, encaminha
o projeto com a emenda à Comissão de Trabalho, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.665/2001, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza a reversão de imóvel que
menciona ao Município de Pequi. A Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.655/2001 na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Fiscalização Financeira. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 25

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

Reabertura da Reunião
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O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n°2.148/2002, do Tribunal

de Justiça, que dispõe sobre o Quadro de Servidores do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com a
Emenda n° 2, que apresenta. 'Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.' Em votação, as Emendas n os 1 e 2.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 2.148/2002 com as Emendas n os 1 e 2. A Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.938/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Lei n° 1.938/2002 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, ontem, no

final da noite, fiquei assustado com a atitude do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, que proibiu a realização de eventos com
telões em Belo Horizonte, por causa dos incidentes ocorridos durante
o jogo do Brasil. Vários jovens estiveram ali assistindo ao jogo do
Brasil pacificamente, quando surgiram alguns pivetões e fizeram um
arrastão. A briga aconteceu na Savassi. E quem estava errado? O
Ministério Público proibiu os telões, porque o Estado não tem
condições de dar segurança a essa juventude sadia que vai à
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Savassi. Estou dizendo isso porque temo que, a partir de hoje, o
Ministério Público chegue à conclusão de que, se alguém for
assaltado na porta da Assembléia, essa pessoa é que não poderá
mais passar por aqui. Enquanto isso, o assaltante, o ladrão e o
baderneiro continuarão soltos.

O que vai acontecer é que o jovem que foi à Savassi para se divertir
e ver o jogo não vai poder continuar fazendo isso. Mas o bandido que
promoveu o arrastão vai tirar esse direito da juventude belo-
horizontina, que perderá o direito de acompanhar o jogo pelo telão.
Como toda a imprensa noticiou, os fatos ocorreram por iniciativa de
uma minoria, de alguns pivetões, que promoveram toda aquela
baderna. Fiquei boquiaberto com essa proibição por parte do
Ministério Público porque, dessa maneira, vamos acabar sendo
proibidos de sair de casa. O Ministério Público não vai querer que
saiamos de casa para ser assaltados. Então, cabe a ele exigir
segurança para a população, para todo o povo mineiro, e não proibir a
realização de eventos. E preciso exigir que a polícia vá para a rua. E
preciso dizer: "Vai ter telão, sim, mas vai ter segurança.".

Dessa maneira, estão tirando a liberdade do belo-horizontino, e, se
essa juventude não puder ver um jogo hoje, com toda certeza, minha
filha e os netos de V. Exa. não poderão nem sair de casa no futuro, se
as coisas continuarem assim. E preciso oferecer segurança e não
proibir a realização de eventos em Minas Gerais e amarrar o povo em
casa para não ser assaltado e ficar protegido do arrastão. Esta Casa
tem que tomar uma posição e exigir segurança para o povo mineiro e
não proibir a colocação de um telão a céu aberto. Isso não vai
adiantar nem coibir a violência que está aí. Quero lembrar que os
fatos ocorreram por iniciativa de uma minoria que promoveu um
arrastão. A maioria dos jovens estava ali para se divertir. A imprensa
mostrou a realidade dos fatos, e não é proibindo-os que
conseguiremos coibir a violência. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às
14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 27/6/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Mauri Torres - Wanderley Ávila - Adelmo

Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Edson Rezende -
Fábio Avelar - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - João Batista de
Oliveira - João Leite - José Braga - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Maria Olivia - Sargento Rodrigues.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - 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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia já publicada, bem como para a reunião especial
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 297/2002

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 297, publicada em 8/6/2002, o
Governador do Estado, em obediência ao que dispõe a Emenda n° 26,
de 1997, que modificou o inciso XXIII do art. 62 da Constituição do
Estado, submete ao exame desta Casa o nome da Profa. Irene de
Meio Pinheiro, indicada para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Após argüição da candidata poresta Comissão Especial, compete-
nos emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111, 1, "c", c/c o
art. 146, do Regimento Interno.

Pelo exame do currículo da candidata, esta Comissão pôde
comprovar sua importante contribuição à educação no Estado, o que a
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qualifica plenamente para o desempenho do cargo em questão.

As perguntas que lhe foram formuladas respondeu com segurança,
clareza e propriedade, demonstrando dispor das condições
necessárias a sua participação no Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
Pelo aduzido, somos favoráveis à indicação da Profa. Irene de Meio

Pinheiro para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Paulo Piau.

PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 297/2002
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 297/2002, publicada em 8/6/2002, em

concordância com a Emenda n° 26, que alterou o inciso XXIII do art.
62 da Constituição do Estado, o Governador submeteu a esta Casa o
nome da Profa. Diva Chaves Sarmento, indicada para compor o
Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, nos termos do art. 111,
1, "c", c/c o art. 146, do Regimento Interno.

A candidata enviou-nos seu currículo, pelo qual se pôde comprovar
a qualificação necessária ao desempenho das altas funções inerentes
ao cargo que irá ocupar.

Argüida pelos membros desta Comissão, respondeu com clareza,
segurança e propriedade às questões que lhe foram formuladas,
demonstrando ser pessoa comprometida com os mais nobres
objetivos da educação.

Conclusão
Diante do exposto, somos favoráveis à indicação do nome da Profa.

Diva Chaves Sarmento para integrar o Conselho Estadual de
Educação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Paulo Piau.

PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 297/2002
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 297/2002, publicada em 816/2002, que

obedece à Emenda n° 26, de 1997, a qual modificou o inciso XXIII do
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art. 62 da Constituição do Estado, o Governador submeteu a esta
Casa o nome do Prof. Gilson Soares, indicado para compor o
Conselho Estadual de Educação.

Compete-nos emitir parecer sobre a matéria, após argüição do
candidato por esta Comissão Especial, nos termos do art.1 11, 1,
c/c o art. 146, do Regimento Interno.

O professor enviou seu currículo, cujo exame confirma sua alta
qualificação para desempenhar as funções inerentes ao cargo que
pretende assumir.

Na argüição a que foi submetido, demonstrou conhecimento,
segurança e clareza suficientes para integrar com brilhantismo o
Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela indicação do

Prof. Gilson Soares para integrar o Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Paulo Piau.

PARECER SOBRE A MENSAGEM N° 297/2002
Comissão Especial

Relatório
Por meio da Mensagem n° 297/2002, publicada em 816/2002, em

concordância com a Emenda n° 26, de 1997, que modificou o inciso
XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, o Governador enviou a
esta Casa o nome de Antônio Valadão Cardoso para compor o
Conselho Estadual de Educação.

Instituída esta Comissão Especial, nos termos do art.1 11, 1, "c", c/c o
art.146, do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito da
referida indicação.

Examinamos com atenção o currículo encaminhado pelo professor,
em que se comprova ser ele amplamente dotado das condições
necessárias a uma profícua participação no referido órgão.

Além disso, o indicado submeteu-se a argüição pública, durante a
qual demonstrou conhecimento e segurança suficientes para o
desempenho das elevadas funções inerentes ao cargo. Trata-se,
indubitavelmente, de pessoa comprometida com a educação e
capacitada a integrar com brilho o Conselho Estadual de Educação.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela indicação do

Prof. Antônio Valadão Cardoso para ocupar o cargo de Conselheiro do
Conselho Estadual de Educação.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Paulo Piau.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI I'J°

15.157/2002
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 298/2002, opôs

veto parcial à Proposição de Lei n° 15.157, a qual dispõe sobre a
negociação de créditos de que trata a Lei n° 13.439, de 30/12199, e dá
outras providências.

Publicada em 8/6/2002, a matéria foi encaminhada a esta Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo opôs veto ao art. 40 da Proposição de

Lei n°15.157, que assim dispõe:
"Art. 40 - Fica assegurado aos devedores de empréstimos contraídos

com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -,
remanescentes das operações do Banco do Estado de Minas Gerais
S. A. - BEMGE, do Banco de Crédito Real de Minas Gerais -
CREDIREAL - e da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -
MinasCaixa - o direito de compensar, total ou parcialmente, as dívidas
por meio de precatórios de sua titularidade contra órgãos da
administração direta e entidades da administração indireta do
Estado.".

Na exposição de motivos, o Governador do Estado aponta vício de
inconstitucionalidade para a oposição do veto ao art. 4 0 da proposição,
sob o argumento de que o citado dispositivo institui procedimento que
se contrapõe ao disposto no art. 100 da Constituição Federal, que
condiciona o pagamento de precatórios à ordem cronológica de sua
apresentação.

Concordamos com as razões apresentadas pelo Chefe do Poder
Executivo. Com efeito, o artigo vetado, ao assegurar aos devedores
de empréstimos o direito de compensar dívidas por meio de
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precatórios de sua titularidade, acarreta a preterição de precatórios
cronologicamente anteriores, violando, assim, a regra insculpida no
referido art. 100.

E importante destacar, outrossim, que a implementação da regra
contida no artigo vetado poderá gerar enorme transtorno para a
administração pública, haja vista que o preterimento do direito de
preferência de quaisquer credores poderá, a pedido destes, dar
ensejo a ordens judiciais de seqüestro das quantias necessárias à
satisfação dos respectivos débitos, conforme preceitua o § 2 0 do
citado art. 100.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

oposto à Proposição de Lei n°15.157/2002.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Bené Guedes, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

15.200/2002
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 300/2002, opôs

veto parcial à Proposição de Lei n° 15.200, a qual cria o Sistema
Estadual de Certificação de Qualidade Ambiental para bens e
produtos industrializados e agrícolas.

Publicada em 27/6/2002, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão Especial para receber parecer, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno.

Fundahientaçâo
O Chefe do Executivo opôs veto ao art. 9° da Proposição de Lei n°

15.200/2002, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Certificação de
Qualidade Ambiental de bens e produtos industrializados e sobre a
instituição do respectivo Selo de Qualidade Ambiental.

O Governador do Estado alegou razões de interesse público para
justificar seu veto. Argumentou que o art. 9 0, que revoga as
disposições em contrário, incluía,' por força de emenda parlamentar,
cláusula revogando a Lei n° 13.370, de 30/11/99, que declara a
Cachoeira Tombo da Fumaça patrimônio paisagístico e turístico do
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Estado e cria a Área de Proteção Ambiental da Cachoeira Tombo
da Fumaça, matéria estranha aos objetivos da proposição.

A Assembléia Legislativa tomou a iniciativa de proteger a Cachoeira
Tombo da Fumaça, situada no Município de Salto da Divisa, por meio
do projeto de lei que deu origem à referida lei, cujo objetivo é
preservar e conservar um patrimônio ambiental e paisagístico,
relevante para o desenvolvimento do turismo ecológico, bem como
para a proteção dos ecossistemas ribeirinhos.

O ato de declaração da Cachoeira do Tombo da Fumaça como uma
unidade especialmente protegida pelo poder público estadual foi
precedido de acalorada discussão no âmbito do parlamento mineiro.
Conforme denúncias dirigidas à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais desta Casa, havia sérias ameaças de que o lago
que se formaria a partir da construção da Usina de Itapebi, na Bahia,
inundaria a cachoeira, considerada uma das mais bonitas quedas de
água do rio Jequitinhonha. Por ali, próximo à fronteira com o Estado
da Bahia, o rio é marcado por uma atraente seqüência de quedas de
água. Concluiu-se dos debates que o referido empreendimento não
seria inviabilizado se, conforme estudos de impactos ambientais já
realizados, fosse respeitada determinada cota para a expansão das
águas da represa, com a qual a região não seria inundada.

Nesse sentido, o veto oposto ao citado artigo preserva esse
inestimável patrimônio, atendendo aos interesses da comunidade local
e respeitando o uso múltiplo e sustentável das águas segundo os
preceitos básicos da política mineira de gestão dos recursos hídricos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela manutenção do Veto Parcial à

Proposição de Lei n°15.200/2002.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator

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

2.02712002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Wanderley

Ávila, objetiva declarar de utilidade pública o Clube da Melhor Idade
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Plenitude, com sede no Município de Várzea da Palma.
Examinado o projeto preliminarmente pela

Constituição e Justiça, que concluiu por 5w

constitucionalidade e legalidade, cabe agora a E

deliberar conclusivamente sobre.a matéria, conforme
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Comissão de
juridicidade,

,sta Comissão
preceitua o art.

Fundamentação
O referido Clube é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem

por finalidade congregar pessoas maiores de 50 anos,
proporcionando-lhes serviços de saúde, atividades de turismo, lazer e
cultura, contribuindo assim, para a melhoria de sua qualidade de vida.
Pelo importante trabalho que desenvolve, torna-se a entidade
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

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

2.027/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.176/2002

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprimento do disposto nos arts.153, II, e 155 da Constituição

Estadual, e no art. 68, II, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa, por
meio da Mensagem n° 296/2002, o projeto de lei de diretrizes
orçamentárias para 2003.

Publicado em 18/5/2002, foi o projeto distribuído à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, em atendimento ao disposto
no art. 160 da Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento
Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 111 emendas, cuja análise é parte deste
parecer.

No decorrer da discussão, foram apresentadas propostas de
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emenda que, aprovadas por esta Comissão, encontram-se no final
deste parecer. Durante a votação foram destacadas as Emendas nos
6, 13, 24 e 61, que foram aprovadas. Nos termos do art. 138 do
Regimento Interno, este relator faz nova redação do parecer.

Fundamentação
O projeto de lei estabelece as diretrizes orçamentárias para o

exercício de 2003, compreendendo as diretrizes gerais da
administração pública, as diretrizes gerais para o orçamento, as
disposições sobre alterações da legislação tributária, a política de
aplicação da agência financeira oficial e a administração da dívida e
das operações de crédito.

A lei orçamentária para o exercício de 2003, que compreende o
Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as
metas e as prioridades estabelecidas no Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -

observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4/5/2000, e da Portaria
Interministerial n° 163, de 4/5/2001.

O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subtunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operações
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um, a fonte
dos recursos, a modalidade de aplicação, a procedência e o grupo de
despesa a que se refere. Aplica, dessa forma, a nova metodologia de
especificação da despesa, conforme disposto na Portaria
Interministerial n° 163/2001, com a finalidade de permitir a
consolidação das contas nacionais, em atendimento ao disposto no
art. 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os subprojetos e as
subatividades serão apresentados com as respectivas metas e serão
agrupados em projetos e atividades com a descrição sucinta dos
objetivos.

Observa-se, de plano, que, a exemplo dos anteriores, o projeto de
lei não cumpre a sua principal função constitucional, qual seja, a de se
constituir em um elo entre o PPAG e a lei orçamentária anual. A
função precípua da LDO seria a de selecionar, entre os programas do
PPAG, aqueles considerados prioritários para execução no exercício
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subseqüente, especialmente as despesas de capital e os
programas de duração continuada. Permanecem como pontos
negativos a ausência de metas físicas e dos respectivos indicadores
de desempenho, o que caracteriza um insuficiente detalhamento do
programa de trabalho do governo, dificultando a adequada discussão
do planejamento estatal.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LDO passa a
ter, entre outras funções, o importante papel de estabelecer elos entre
as estratégias de política fiscal e a execução do programa de trabalho
do governo. Agora, as prioridades da administração pública devem,
obrigatoriamente, refletir os limites impostos pelo equilíbrio entre
receitas e despesas e contemplar metas de política fiscal claras. A Lei
Complementar Federal exige a inclusão do Anexo de Metas Fiscais,
devendo a LDO dispor também sobre os critérios para a limitação do
empenho em caso da não-realização das receitas previstas e sobre as
normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados
dos programas. Além de dispor sobre as metas para os resultados
primário e nominal e sobre a metodologia de cálculo, o Anexo de
Metas Fiscais conterá estimativa da renúncia de receita, e sua
eventual compensação, e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.

E importante ressaltar que a autorização na lei orçamentária não
garante, por si só, as despesas com pessoal, que passam a depender
da Receita Corrente Liquida, e as despesas com custeio e
investimento, que passam a depender das metas de resultado
primário, definidas no projeto em estudo.

Feitas essas considerações iniciais, passamos à análise das
emendas apresentadas.

A disposição desta relatoria seria pelo acolhimento, como prioridade,
de todas as ações que vão ao encontro das aspirações da população,
não fossem as inevitáveis restrições orçamentárias que qualquer
governo enfrenta ao deparar com tamanha gama de necessidades
ainda não supridas. Dessa forma, considerando que o atendimento
integral dos pleitos inviabilizaria a finalidade constitucional da LDO de
priorizar tão-somente as ações mais relevantes, adotamos alguns
critérios para a rejeição das emendas que contenham metas não
mensuráveis, a saber: destinaçãõ de recursos para programas não
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previstos no PPAG; estabelecimento de metas genéricas e
imprecisas, que prejudicam sua inclusão no orçamento do Estado e
comparação com aquelas fixadas no PPAG; investimentos já definidos
como prioritários pelo art. 158 da Constituição do Estado e alocação
específica de recursos, matéria mais apropriada para a lei
orçamentária. Nesse sentido, optamos por não recepcionar as
Emendas n os 15, 16, 18, 20, 21, 35, 50, 57, 58, 59, 64, 65, 71, 75, 76,
77, 78, 79, 82, 99, 104, 106, 107, 108 e 109. Cabe lembrar que a Lei
de Responsabilidade Fiscal somente permite a inclusão de novos
projetos na lei orçamentária após adequadamente atendidos os em
andamento e contempladas as despesas com a conservação do
patrimônio público. Nesse sentido, acatamos a Emenda n° 36, que
exige o envio do relatório previsto no art. 45, parágrafo único, da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, juntamente com o projeto de
lei do orçamento anual.

Deixamos de acatar a Emenda n° 12, por entender que, embora
relevante o seu objetivo, a busca da eficiência do Corpo de Bombeiros
não pode ser entendida como diretriz geral a ser obedecida para a
elaboração da lei orçamentária, uma vez que importa em atividades
específicas por parte da administração pública.

Aproveitamos a idéia contida na Emenda n° 19, na forma da
Subemenda n° 1, que exige informações sobre a composição do caixa
único do Tesouro por ocasião do envio da proposta orçamentária.

Rejeitamos a Emenda n° 31, que, ao impedir as alterações da
procedência e da modalidade de aplicação no decorrer da execução
orçamentária mediante atos do Executivo, ocasionaria um
desnecessário engessamento das ações governamentais. Em
complemento, apresentamos a Emenda n° 112, que estabelece a
obrigatoriedade de as emendas parlamentares ao projeto de lei
orçamentária serem identificadas com a modalidade de aplicação
código 99.

As Emendas nos 69, 93 e 94 contêm erros de técnica legislativa que
impedem a identificação dos seus objetivos, motivo pelo qual não
podemos recepcioná-las. Rejeitamos também a Emenda n° 37 por
conter erro técnico, já que a lei orçamentária para 2003 deverá, por
disposição constitucional, estar aprovada até o término da sessão
legislativa de 2002. Rejeitamos, igualmente, a Emenda n° 60, uma vez
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que a lei orçamentária somente contemplará, no tocante ao BDMG,
o orçamento de investimento daquela empresa pública, e a Emenda n°
91, pois compete ao grupo coordenador do FUNDERUR sugerir
adaptações aos programas dentro das diretrizes do Conselho
Estadual de Política Agrícola.

Opinamos, também, pela rejeição das Emendas n os 1, 5 e 86, uma
vez que não existem disposições legais que determinem a criação dos
respectivos órgãos.

Somos pela rejeição da Emenda n° 3, considerando que os
convénios celebrados com o Estado são gerenciados pelos
respectivos órgãos e entidades. Além do mais, o Deputado pode
solicitar informações diretamente ao responsável. Assim, em nome da
economia processual, não seria recomendável que a Secretaria da
Fazenda reunisse tamanho volume de informações para envio à
Assembléia.

Os convénios são instrumentos negociais celebrados ao longo da
execução orçamentária pelos órgãos e entidades de acordo com a
discricionariedade dos atos do Poder Executivo. Sua celebração
depende de circunstâncias que devem ser avaliadas caso a caso,
representando atividade eminentemente administrativa. Dessa forma,
não podemos acatar as Emendas n os 80, 83, 97 e 100.

Acatamos as Emendas n o
s 7 e 44, que visam a dar maior clareza ao

texto legal. A Emenda n° 103 determina que a proposta orçamentária
conterá previsão para a revisão anual dos vencimentos dos servidores
públicos seguindo o ditame da Constituição da República, motivo pelo
qual somos compelidos a recepcioná-la.

O art. 39 determina que o superávit financeiro de recursos
diretamente arrecadados pelas autarquias e fundações - fonte 60 -
deverá reverter como recurso ordinário no final do exercício. Optamos
pela sua manutenção, pois a boa técnica de administração financeira
recomenda a centralização dos superávits no Tesouro, especialmente
em face da grave crise financeira projetada para os próximos
exercícios. Assim, não podemos acatar as Emendas n os 32 e 101.
Acatamos, porém, a Emenda n° 110, devido às peculiaridades do
Sistema único de Saúde.

As Emendas n o
s 33 e 111 procuram retirar do projeto o art. 41, que

determina que as receitas resultantes de aplicações financeiras e não
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tributárias arrecadadas pela administração direta serão
computadas entre as receitas do Tesouro para fins de cumprimento do
programa de trabalho do Governo. A medida contraria a
regulamentação federal sobre convénios, que determina que esses
recursos devem ser reinvestidos no objeto pactuado. Acatamos, por
isso, a Emenda n° 33, ficando prejudicada a Emenda n° 111.

Rejeitamos a Emenda n° 8, pois a Portaria Interministerial n° 163,
instrumento legal para a definição e codificação dos grupos de
natureza da despesa, não permite a alteração proposta. Da mesma
forma, somos pela rejeição da Emenda n° 70, pois o seu comando é
redundante com o do inciso 1 do artigo que pretende alterar.

As Emendas nos 9, 10, 42, 95 e 96 acrescentam demonstrativos que
acompanharão a proposta orçamentária. Opinamos pela rejeição das
emendas mencionadas, uma vez que a economia processual não
recomenda o envio de demonstrativos da aplicação de recursos
discriminados, de forma detalhada, no programa de trabalho das
unidades orçamentárias. Apresentamos, ainda, a Emenda n° 113, que
suprime o inciso XV do art. 80 , uma vez que o Supremo Tribunal
Federal, em decisão liminar em ação direta de inconstitucionalidade,
suspendeu a eficácia do dispositivo da Constituição do Estado que
dispõe sobre a vinculação constitucional de recursos a serem
aplicados na UEMG e na UNIMON4TES, com efeito constitutivo até o
julgamento do mérito.

A Emenda n° 49 trata de procedimentos e informações relativos a
precatórios judiciários incluídos na proposta orçamentária. Optamos
por apresentar a Subemenda n° 1, que faz uma adequação à forma de
encaminhamento das informações à SEPLAN e elimina o § 3 0, por
considerá-lo tecnicamente inviável.

As Emendas nos 41 e 55 modificam os critérios ou procedimentos do
texto original para a limitação de empenho prevista na Lei de
Responsabilidade Fiscal, em caso da não-concretização das receitas
estimadas e do conseqüente descumprimento das metas fiscais.
Optamos por acatar a Emenda n°41, que, em consideração à decisão
do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de o Poder
Executivo limitar os repasses duodecimais, preserva a autonomia de
cada Poder ou órgão, remetendo à Comissão prevista no art. 155 da
Constituição do Estado o dever de, harmônica e solidariamente, definir
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os critérios para a redução das despesas. Fica, assim, prejudicada
a Emenda n°55.

As Emendas nos 62 e 72 direcionam os recursos a serem aplicados
no atendimento à criança e ao adolescente por meio do Fundo para a
Infância e a Adolescência. Considerando que tais ações não são
exclusivas do referido fundo, somos pela sua rejeição.

As Emendas nos 26 e 27 determinam a abertura de uma linha
especial de empréstimos para, respectivamente, o incentivo ao cultivo
do pequi e para o atendimento de empreendimentos que tenham
controle gestionário dos trabalhadores. Optamos por não acatá-las,
pois o BDMG já disponibiliza linhas de crédito de caráter geral que
atendem, inclusive, ao objetivo da emenda. Ademais, a simples
abertura de linha de crédito nã p garante o desembolso efetivo dos
recursos, que dependerá de uma análise de outros fatores, entre os
quais: garantias oferecidas, qualidade da gestão, perspectivas de
mercado e disponibilidade de captação de recursos com prazos e
condições financeiras compatíveis com a demanda.

A Emenda n° 14 visa a Ø ispensar as entidades esportivas
cadastradas na Secretaria de Estado de Esportes da observância da
Lei n° 12.925, de 1998, no tocante à celebração de convênios com
entidades privadas sem fins luõrativos. Optamos por não acatar a
referida emenda por entendê-la inconveniente, uma vez que substitui
os critérios da lei por ato interno de órgão do Executivo, sem
estabelecer objetivamente os critérios para o cadastramento das
entidades na referida Secretaria.

A Emenda n° 22 torna obrigatória a inclusão, no SIAFI, da execução
orçamentária de todos os Poderes do Estado. E importante salientar
que a Assembléia já mantém atualizados os dados consolidados de
sua execução financeira no SIAM e que já se encontram disponíveis,
na página da Assembléia na Internet, relatórios detalhados de gastos
com pessoal, incluindo informações sobre pessoal ativo, inativo,
pensionistas e comprometimento de receita, entre outros. Ademais, o
SIAR oferece transparência relativa, por se tratar de um sistema
complexo e de acesso restrito, não estando disponível para consulta
pelo cidadão. Assim, somos pelarejeição da emenda citada.

A Emenda n° 87 amplia as informações a serem publicadas
referentes à despesa mensal com a remuneração dos servidores do
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Estado. Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal já
estipula limites rigorosos para despesas com pessoal, inclusive
procedimentos para enquadramento e acompanhamento pela
sociedade, optamos pela sua rejeição.

A Emenda n° 56 determina que os saldos financeiros apurados no
encerramento do exercício serão considerados como antecipação
financeira para órgãos integrantes do Poder Executivo, excetuando-se
os demais Poderes e órgãos e a entidade prevista pelo art. 211 da
Constituição do Estado. Entendemos acertada a interpretação de que
a medida preconizada pela redação original do art. 38 do projeto fere
o princípio constitucional da separação dos Poderes, autônomos e
independentes. Dessa forma, não há que se falar em cota financeira,
uma vez que os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público
e o Tribunal de Contas recebem duodécimos, em conformidade com o
art. 162 da Constituição do Estado. A correção proposta, no entanto,
torna inócuo o dispositivo, motivo pelo qual optamos pela rejeição da
emenda e pela apresentação da Emenda supressiva n° 114.

Acatamos a Emenda n° 53, que visa a adequar o "caput" do art. 49
aos mandamentos constitucionais dispostos no art. 167, V, da
Constituição da República, e no art. 161, V, da Constituição do
Estado. Preserva, assim, a linha de normatização da Lei n° 14.169, de
2002, que possibilitou às unidades orçamentárias autônomas
suplementarem os respectivos orçamentos, remanejando dotações.
Ademais, esse tem sido o entendimento dominante desta Casa por
diversas ocasiões.

Deixamos de acatar as Emendas n os 63, 66, 68 e 74, pois vinculam
percentual da receita e ferem o art. 161, IV, da Constituição do
Estado, que veda expressamente a vinculação de receita de imposto a
órgão, fundo ou despesas, com as ressalvas assinaladas. Pelo
mesmo motivo, rejeitamos a Emenda. n° 88, acrescentando que os
investimentos do Estado dependem de convênios e recursos de
organismos nacionais e internacionais de fomento, que não se
sujeitam a critérios de distribuição regional.

Rejeitamos a Emenda n° 40, que discrimina as ações
governamentais constantes do PPAG que terão precedência na
alocação de recursos na proposta orçamentária para o exercício de
2003, considerando que o projeto de lei é mais abrangente.
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Opinamos pela rejeição das Emendas n°5 67, 73, 85 e 105, pois

as despesas para a merendá escolar no ensino médio e para
pagamento de indenização a servidores no encerramento de contrato
temporário se caracterizam como despesa obrigatória de caráter
continuado, e isso exigiria alterações no Anexo de Metas Fiscais.
Cabe salientar que o referido 'documento foi elaborado com uma
previsão de crescimento dos gastos com pessoal de apenas 0,3% a
mês, o que corresponde ao crescimento vegetativo da folha de
pagamento.

As Emendas n os 4, 23, 28, 29, 34 e 52 orientam a elaboração da lei
orçamentária, obrigando-a a destinar recursos para diversas ações
governamentais decorrentes de disposições legais. Pelo motivo
exposto, acatamo-las neste parecer. Com o intuito de melhorar a
redação original, apresentamos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 81,
acrescentando a expressão "nos:termos da Lei n° 13.689, de 2000".

Opinamos pela rejeição da Emenda n° 98, que suprime o inciso V do
art. 70, permitindo a anulação das dotações destinadas ao FIND e ao
FUNDIEST para a efetivação dás emendas parlamentares ao projeto
de lei orçamentária. Com efeito, a política industrial do Estado
depende fundamentalmente dos recursos alocados nos fundos em
questão. Ademais, cumpre salientar que, em conformidade com o art.
80 da Lei n° 12.228, de 1996, que instituiu o FUNDIEST o Estado
ofereceu ações da CEMIG em garantia de determinados contatos.

O Poder Executivo, nos termos do art. 4 0, § 20, V, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, deve ehviar, como parte da lei de diretrizes
orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais, que conterá demonstrativo
da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado. Nesse sentido, apresentamos a Emenda n° 115, que
exige o seu envio até o dia 30/7/2002.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que a lei de diretrizes
orçamentárias estabelecerá a fdrma de utilização e o montante da
reserva de contingência. Dessa forma, apresentamos a Emenda n°
116, que acrescenta parágrafos ao ai. 51 do projeto de lei,
estabelecendo condições para a sua utilização como fonte para
créditos adicionais.

Apresentamos, também, a Emenda n° 117, que faz adequação do
texto do projeto à Constituição do Estado e orienta a aplicação de
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recursos pela FAPEMIG para o financiamento de projetos de
pesquisa desenvolvidos por pesquisadores individuais ou por
instituições de direito privado. Dessa forma, ficam prejudicadas as
Emendas nos 11 30, 43 e 89.

Apresentamos também a Emenda n° 118, que visa a eliminar
redundâncias e a explicitar a remissão à Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A Emenda n° 46 exige a divulgação da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual por meio do SIAFI -
Cidadão, em consonância com o principio da publicidade e com a Lei
de Responsabilidade Fiscal, motivo pelo qual este relator a
recepciona. A Emenda n° 45, por sua vez, exige que o Executivo torne
disponível, também pelo SIAF - Cidadão, informações que, pela sua
complexidade, necessitam de estudo detalhado para sua
interpretação. Julgamos mais apropriado, como forma de garantir a
publicidade desses dados, a forma impressa já prevista no projeto, o
que nos leva a rejeitar a emenda.

As Emendas n os 47 e 48 tratam do Anexo de Metas Sociais, a ser
enviado juntamente com a proposta orçamentária, e de orientações
para a construção de indicadores. Apesar de introduzirem no
orçamento o importante conceito de metas físicas com os respectivos
indicadores de gestão, opinamos pela sua rejeição, pois os
indicadores criados são demasiadamente complexos para a sua
operacionalização em tão curto período de tempo.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 16, § 30, delega para
a lei de diretrizes orçamentárias a definição do conceito de despesa
irrelevante, dispensada do rito próprio para a criação de despesas de
expansão da ação governamental. Nesse sentido, acatamos a
Emenda n° 38, restando prejudicada a Emenda n° 54, em respeito à
ordem cronológica da apresentação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, em diversos dispositivos, a
sanção de suspensão de transferências voluntárias entre os entes
federados em caso de descumprimento dos limites e dos prazos para
enquadramento. Entretanto, a referida lei já excetua, em seu art. 25, §
3°, aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.
Por esse motivo, rejeitamos a Emenda n° 39, uma vez que repete
determinação legal constante na Lei Complementar Federal n°101, de
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Acatamos a Emenda n° 84, que determina a previsão de recursos

para investimento nos circuitos turísticos do Estado com a exigência
de metas regionalizadas, em consonância com o PPAG e com os
dispositivos constitucionais que norteiam a LDO, restando prejudicada
a Emenda n° 17. A Emenda n° 2, com a qual concordamos,
acrescenta o artesanato regional e o ecoturismo no rol das prioridades
dos programas de fomento do BDMG.

Recepcionamos, também, naF forma da Subemenda n° 1 que
melhora a redação original, a Emenda n° 25, que determina a
alocação de recursos para o saneamento da Lagoa da Pampulha na
lei orçamentária para o exercício de 2003.

Acatamos, também, a Emenda n° 90, que limita as dotações para
publicidade às destinadas para atendimento das propostas priorizadas
nas audiências públicas regionais realizadas em 1999, em perfeita
consonância com os termos do § 2 0 do art. 158 da Constituição do
Estado.

Opinamos pela rejeição da Emenda n° 92, que determina a
aplicação, de forma prioritária, dos recursos provenientes de alienação
de bens do Estado no cumprimento da vinculação constitucional para
a área de ciência e tecnologia. O comando da emenda parlamentar
vem de encontro ao disposto no art. 44 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, que direciona o produto das alienações de bens e direitos para
despesas de capital, salvo se destinada aos regimes de previdência
social.

Finalmente, acatamos parcialmente a matéria contida na Emenda n°
51 e apresentamos a Subemenda n° 1, que exige a apresentação de
memória de cálculo detalhada dos ressarcimentos financeiros junto à
União, a exemplo da compensação previdenciária e do reembolso de
gastos com manutenção de rodovias, classificadas como "outras
receitas de capital". Tal providência é necessária para se evitarem
receitas fictícias, que trazem irrealismo ao orçamento público.

As Emendas nos 6, 13, 24 e 61, anteriormente com parecer pela
rejeição, foram destacadas e aprovadas pela Comissão.

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

2.176/2002 em turno único, com as Emendas n os 2, 4, 6, 7, 13, 23, 24,
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28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 61, 84, 90, 103 e 110;
com as Emendas n°5 19, 25, 49, 51, 79, 81, na forma das
Subemendas nos 1; com as Emendas n os 112 a 115 e 117 a 122, a
seguir apresentadas; e pela rejeição das Emendas n os 1, 3, 5, 8, 9, 10,
11, 12,14,15,16,17,18,20,21,22,26,27,30,31,32,35,37,39,401
42, 43, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108,
109 e 111. Esclarecemos que, com aprovação das Emendas n os 33,
38, 41, 84 e 117, ficam prejudicadas as Emendas n os 11, 17, 30, 43,
54, 55, 89 e 111. As Emendas n os 102 e 116 foram retiradas pelos
autores.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°25
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

recursos para o programa de saneamento da lagoa da Pampulha, na
cidade de Belo Horizonte.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°49
Dê-se ao art. 24 a seguinte redação:
"ALI. 24 - Na execução financeira relativa ao exercício de 2003 : o

Poder Executivo dará prioridade ao pagamento das despesas inscritas
em 'Restos a Pagar" referentes a precatórios judiciários de natureza
alimentar e trabalhista e a verbas retidas dos servidores públicos
estaduais.

§ 1° - A despesa com precatórios judiciários e cumprimento de
sentenças judiciais será programada na lei orçamentária, em dotações
específicas da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 20 - Os órgãos e as entidades integrantes do orçamento fiscal
alocarão os recursos para as despesas com os precatórios judiciários,
em suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2002, com valores atualizados até a
referida data, de acordo com o § 1° do art. 100 da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 30, de
setembro de 2000, especificando, por grupos de despesa:

a) número do precatório;
b) tipo de causa julgada;
c) data de autuação do precatório;

rÁl
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d) nome do beneficiário;
e) valor do precatório a ser pago.
§ 3° - Os recursos alocados para os fins previstos neste artigo não

poderão ser cancelados para a; abertura de créditos adicionais para
outra finalidade.

§ 4° - As informações a que se refere o § 2° deste artigo deverão
estar no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de
Minas Gerais - SIAF-MG - até o dia 31 de outubro de 2002.'.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°51
Acrescente-se onde convier:
"Ad..... - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa,

juntamente com o projeto de lei drçamentária, mensagem contendo:
- análise da conjuntura econômica do Estado;

II - resumo da política econômica e social do governo:
III - memória de cálculo das receitas de capital constantes da lei

orçamentária, especificando as receitas oriundas de ressarcimento
junto à União.".

SUBEMENDA N? 1 A EMENDA N°81
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

recursos para a implantação de agrovilas, nos termos da Lei 13.689,
de 2000.".

SUBEMENDA N Õ 1 À EMENDA N°19
Acrescente-se ao art. 80 o seguinte inciso XVI:
"Art. 8° -
XVI - demonstrativo analítico: dos saldos bancários em 31 de

dezembro de 2001 e em 30 de junho de 2002 das contas que
compõem o caixa único do Estado, com identificação dos respectivos
órgãos e entidades titulares.".

SUBEMENDA N? 1 A EMENDA N°79
Acrescente-se onde convier:
"Ad. .... - A lei orçamentária 1 para o exercício de 2003 conterá

dotação destinada ao custeio de implantação das Centrais de
Regulação Médica no Estado deMinas Gerais, conforme disposto na
Lei Federal n° 8.142, de 29 de dezembro de 1990, na Norma
Operacional de Assistência à Saúde de 2001/2002, na Portaria MS n°
95, de 26 de janeiro de 2001 Ó na Podaria MS n° 373, de 27 de
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fevereiro de 2002.".

EMENDA N o 112
Acrescente-se ao art. 18 o seguinte § 2 0, passando o parágrafo

único a § 1°:
"Art. 18- .....................................................
§ 2° - As dotações decorrentes das emendas parlamentares

aprovadas ao projeto de lei orçamentária serão identificadas com a
modalidade de aplicação 99.".

EMENDA N°113
Suprima-se o inciso XV do art. 8 0 do Projeto de Lei n°2.176/2002.

EMENDA N°114
Suprima-se o art. 38 do Projeto de Lei n°2.176/2002.

EMENDA N°115
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo encaminhará à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do
Estado, até dia 30 de julho de 2002, o demonstrativo da margem de
expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado,
conforme exigência do art. 40 , § 20, inciso V, da Lei Complementar
Federal no 101, de 2000.".

EMENDA N°117
Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - Os recursos orçamentários correspondentes a 1% (um por

cento) da Receita Corrente Ordinária do Estado, destinados à
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -
FAPEMIG -, nos termos do art. 212 da Constituição Estadual, e por
ela privativamente administrados, serão identificados na Lei do
Orçamento por meio de procedência específica de recursos, conforme
previsto no ad. 19 desta lei.

§ 1° - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - FAPEMIG - aplicará, no mínimo, 10% (dez por cento) dos
recursos que lhe forem destinados pela Lei Orçamentária de 2003 no
financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
pesquisadores individuais ou instituições de direito privado
estabelecidos no Estado de Minas Gerais.

§ 20 - O contrato de financiamento deverá assegurar o direito de
FAPEMIG participar dos direitos de propriedade industrial e intelectual
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dos produtos e serviços desenvolvidos a partir das pesquisas
financiadas, em percentual do valor do financiamento concedido em
relação ao custo total da pesquisa.

§ 3° - Os juros e encargos que deverão ser cobrados do tomador do
financiamento serão definidos pelo Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT -, considerando o retorno financeiro potencial,
nos termos do parágrafo anterior.".

EMENDA N°118
Dê-se ao "caput" do art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16 - As despesas com pessoal e os encargos previdenciários

dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público
e do Tribunal de Contas serão fixadas considerando os princípios
constitucionais, especialmente os da legalidade e da responsabilidade
e, ainda, os da valorização da capacitação e da profissionalização do
servidor, e o fiel e estrito cumprimento da Lei Complementar Federal
n° 101, de 2000.".

EMENDA N°119
Acrescente-se onde convier o seguinte art.:
"Art. .... - A proposta orçamentária conterá dotação para a

formulação das políticas de saúde que visem à organização do
sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de
ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de
programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, conforme
disposto na Lei Federal n°8.080, de 19 de setembro de 1990.".

EMENDA N°120
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

dotação destinada à mplantação e estruturação dos Conselhos
Tutelares, nos termos do programa "apoio às ações em defesa e
garantia dos direitos da criança e do adolescente", contido na Lei n°
13.472, de 18 de janeiro de 2000 » que dispõe sobre o Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG -, para o quadriênio 2000 - 2003.".

EMENDA N° 121
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para o exercício de 2003 conterá

dotação destinada ao Fundo da Infância e Adolescência - FIA -, cujos
recursos serão repassados aos fundos municipais da infância e
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adolescência, no percentual mínimo de 50% (cinqüenta por cento)
dos recursos a ele destinados.".

EMENDA N°122
Dê-se ao inciso 1 do art. 90 a seguinte redação:
"Art. 90 - ...................

- as obras já iniciadas terão prioridade sobre as novas, priorizando-
se as destinadas ao setor da saúde.".

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Dilzon Meio -

Cristiano Canêdo - Márcio Kangussu - Gil Pereira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°

2.200/2002
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em causa

visa declarar de utilidade pública a Associação Coração de Jesus,
com sede no Município de Jabuticatubas.

Foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e
legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
assunto, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade abrigar e dar assistência a

idosos carentes, bem como criar estabelecimento na comunidade de
São José da Serra com o objetivo de combater o alcoolismo e o uso
indevido de drogas e promover o desenvolvimento através de obras
diversas. Também pretende gerar ali outros benefícios, como cursos e
atividades que atendam à demanda dos moradores da comunidade,
entre elas a conscientização de todos para a proteção do meio
ambiente.

No desenvolvimento de suas iniciativas, é importante salientar, não
fará discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Dessa forma, julgamos justa a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.200/2002 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.201/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

A Deputada Maria Olívia, ao apresentar o Projeto de Lei n°
2.201/2002, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco, com sede no Município de Candeias.

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 entidade denominada Associação Comunitária São Francisco foi

instituída com a finalidade de organizar e promover o crescimento da
comunidade, articulando as suas iniciativas no âmbito dos problemas
sociais, econômicos e educacionais, buscando sempre zelar pela
melhoria das condições de vida.

E relevante mencionar que ela, ao mesmo tempo em que presta
serviços de assistência social, promove mutirões visando auxiliar a
população mais necessitada.

O meritório trabalho que a Associação empreende nos leva a
desejar conceder-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.20112002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.208/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Deputado Amilcar Martins, por meio do projeto de lei sob
comento, pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Grupo de Assistência e Alfabetização - GRAAL -, com sedé no

rÁ'l



231
Município de Alfenas.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda n° 1,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação referida, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico,

tem como finalidade, entre outras, proporcionar a educação regular a
jovens e adultos que não tiveram oportunidade de freqüentar a escola
na idade própria, assistir as pessoas carentes em suas necessidades
básicas de moradia, vestuário, alimentação e saúde e organizar
projetos culturais e recreativos com finalidades beneficentes.

Para a consecução de seus objetivos, poderá ainda firmar contratos,
convênios, acordos e ajustes com entidades públicas e privadas, nos
termos previstos no estatuto.

Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora
do título declaratório de utilidade pública.

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

2.20812002 com a Emenda n° 1, formulada na Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.211/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel Martini, visa
a declarar de utilidade pública a Juventude Unida São Vicente de
Paula - JUSP -, com sede no Município de Resplendor.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade.

Cumpre agora a esta Comissão apreciar a matéria conclusivamente,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade mencionada no relatório tem por finalidade dar

assistência a crianças, adolescentes, adultos e idosos carentes da
comunidade, partilhar as diretrizes da Pastoral da Juventude,
incentivar os jovens a se inserirem no mundo da política, investir na
formação de lideranças e assessorias, além de praticar as exigências
evangélicas de natureza social. Possui ainda como objetivo proteger a
saúde da família, a maternidade,a infância e a velhice.

A fim de cumprir suas finalidades, a entidade se organizará em
tantas unidades de prestação' de serviços quantas se fizerem
necessárias, não fazendo distinção de nenhuma natureza, ao dar
auxilio às pessoas que a procura m.

O importante trabalho que desenvolve a referida entidade nos leva a
ser favoráveis que se lhe conceda o título declaratório de utilidade
pública.

Cohclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.211/2002 nos termos em que foi proposto.
Sala das Comissões, 3 de julho; de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.22/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Rélatório

O Deputado Miguel Martini, por meio do projeto de lei em tela,
pretende seja declarada de utilidde pública a Sociedade Santana de
Resplendor - SSR -, com sede nó Município de Resplendor.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que' concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre:o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a', do Regimento Interno.

Fundabientação
A Sociedade mencionada no Relatório, sem fins lucrativos e de

caráter beneficente, tem como seus principais objetivos dar
assistência a menores, adolescéntes, adultos e idosos carentes da
comunidade, bem como proteger;[ em especial, a saúde da família, da
maternidade, da infância e da velhice.
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A fim de cumprir suas finalidades, se organizará em tantas

unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias e
auxiliará todos os necessitados, sem distinção de nenhuma natureza.

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.212/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Edson Rezende, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.225/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em comento
visa a declarar de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais
de Limeira do Oeste, com sede nesse município.

Após sua publicação, a matéria foi encaminhada a esta Comissão,
para proceder ao exame preliminar quanto a seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme estabelece o art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de conceder o título declaratório ao

Sindicato Rural de Limeira do Oeste, com sede no município do
mesmo nome.

Ao apreciarmos matéria semelhante, em outra oportunidade,
tecemos algumas considerações sobre o sentido da expressão
"utilidade pública" e decidimos acolher o que nos pareceu mais
apropriado. Propusemos que a entidade revestida dessa característica
deveria atender ao maior número de cidadãos de uma comunidade e,
até mesmo, propugnar pelo bem-estar de todos, sem exceção. Trata-
se, portanto, de título a ser concedido, em nosso entender, àquele que
desempenha atividades de interesse do poder público, podendo
colaborar com ele na busca de objetivos de cunho social e executar
ações de relevância pública.

No caso dos sindicatos, apesar de sabermos que atendem à
globalidade de seus filiados sem discriminação de qualquer espécie,
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não podemos considerá-los como pertencentes à categoria que
acabamos de definir, porque são entidades corporativas e restritas
apenas a um segmento da comunidade.

Devemos lembrar, ainda, que õ atributo "utilidade pública" só pode
recair em pessoas jurídicas de direito privado e, nesse caso
específico, sobre as associações, as sociedades civis e as fundações
sem fins lucrativos constituídas há pelo menos dois anos, na forma da
legislação civil.

O eminente jurista Valentin Carriou, em sua obra "Comentários à
Consolidação das Leis do Trabalho", disse tratar-se o sindicato de
uma associação em sentido lato, e, não havendo lei que especifique o
órgão competente para proceder a seu registro, a opção seria fazê-lo
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas (p. 512). Claro
está que o sindicato se constitui Como uma associação, entretanto, há
um outro aspecto que temos necessariamente de mostrar.

Até 1988, a fundação de qualquer sindicato dependia de carta de
reconhecimento expedida pelo Ministério do Trabalho. Com  o advento
da Carta de 1988, já não foi possível exigir-se autorização do Estado
para tal finalidade; porém, há naquele órgão o Cadastro Nacional das
Entidades Sindicais, criado para receber os atos constitutivos dos
sindicatos, em decorrência de instrução normativa expedida por
aquele Ministério.

Assim, de acordo com a Instrução Normativa n° 1/97, o registro
sindical deve também ocorrer naquele órgão, atribuindo o registro no
Cartório do Registro de Pessoas Jurídicas apenas personalidade
jurídica à entidade. Para que ela possa ser admitida oficialmente no
mundo jurídico como sindicato, é necessário o registro competente
previsto no art. 80 , 1, da Carta Magna, que foi instituído pela instrução
a que aludimos.

Embora o termo "associação" possa ser admitido, no sentido lato,
para os sindicatos no sentido restrito, não, principalmente porque
essas entidades estão submetida's às normas trabalhistas, enquanto
as associações, no sentido que lhes empresta a Lei n° 12.972, de
27/7/98, obedecem às leis civis. As normas trabalhistas dispõem até
sobre sua estruturação, forma de direção e funcionamento (art. 511 e
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho).

Dessa forma, fica claro que a entidade postulante do título
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declaratório de utilidade pública contraria, em essência, a Lei n°
12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre os requisitos para outorgá-lo.

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

n°2.225/2002.
Sala das Comissões, 2 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Aílton

Vilela - Sávio Souza Cruz.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.974/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.974/2002
altera a Lei n°6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original.
Conforme requerimento aprovado em Plenário, a matéria vem, agora,
a esta Comissão para ser apreciada em seus aspectos de mérito, nos
termos do art. 102, IX, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise visa a reduzir a carga tributária relativa ao

ICMS que incide sobre os produtos resultantes da industrialização do
algodão, nas operações com ferro e aços não planos e com materiais
para o setor de artefatos de cimento, utilizados na construção civil,
como argamassas, telhas e lajes pré-fabricadas.

A cadeia produtiva do algodão será bastante incentivada com a
aprovação do projeto. Entendemos que o benefício é extremamente
oportuno, já que vem ao encontro de antiga reivindicação desse
relevante segmento da economia estadual.

Minas Gerais já foi um dos maiores produtores de algodão do País,
com um parque têxtil bastante vigoroso. Contudo, nos últimos anos,
outras unidades da federação, como Goiás e Mato Grosso, adotaram
políticas de incentivos, especialmente na área tributária, com vistas à
instalação de indústrias beneficiadoras em seus territórios, estratégia
conhecida como "guerra fiscal". Tais medidas abalaram o poder de
competição dos produtores mineiros e provocaram redução drástica
na área destinada à cotonicultura no Estado, além de fuga de
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indústrias para aquelas regiões.

Apesar de meritória, a proposição necessita de reparos,
notadamente no que diz respeito a alguns aspectos formais, razão
pela qual apresentamos o Substitutivo n° 1 ao final deste parecer. O
primeiro ponto refere-se à supredsão do art. l° do projeto, que reduz a
base de cálculo do ICMS incidente sobre os produtos derivados do
algodão. E que a matéria ficou prejudicada com a aprovação, em 1°
turno, do Substitutivo n° 1 ao Prójeto de Lei n° 518/99, o qual contém
dispositivo que atende de maneira mais adequada a pretensão em
apreço.

Outrossim, é necessária a inclusão de alguns produtos de aço
destinados à construção civil n :ão convencional na concessão dos
benefícios fiscais que o projeto em questão propõe criar. Trata-se de
medida que busca fazer justiça ao setor. Deve-se esclarecer que a
redução da carga tributária proposta, de 18% para 12%, não
ultrapassa o limite das alíquota internas e interestaduais estipulado
pelo CONFAZ, mas contribuirá decisivamente para o fortalecimento e
o aumento da competitividade do, setor da construção civil mineiro.

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

1.974/2002 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Art. 1°-O art. 12 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido dos § 23 e 24, com a seguinte redação:
"Art. 12- .....................................................

§ 23 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamënto, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com ferros e aços, classificados nos
códigos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema
Harmonizado - NBM-SH -, a seguir indicados:

- fio-máquina de ferro ou aços ião ligados:
a) dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a
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laminagem, código 721310.00;

b) outros, de aços para tornear, código 7213.20.00;
c) outros, de seção circular de diâmetro inferior a 14mm, códigos

7213.9 1.10 e 7213.91.90;
II - barras de ferro ou aços não ligados, simplesmente forjadas,

laminadas, estiradas ou extrudadas, a quente, incluídas as que
tenham sido submetidas a torção após laminagem:

a) dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a
laminagem, ou torcidas após a laminagem, código 7214.20.00;

b) outras, de seção transversal retangular, código 7214.91.00, e de
seção circular, código 7214.99.10;

c) outras do código 7214.99.90;
III - pedis de ferro ou aços não ligados:
a) pedis em U, 1 ou H, simplesmente laminados, estirados ou

extrudados, a quente, de altura inferior a 80mm, código 7216.10.00;
b) pedis em L simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura inferior a 80mm, código 7216.21.00;
c) perfis em T simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura inferior a 80mm, código 7216.22.00;
d) perfis em U simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura igual ou superior a 80mm, código 7216.31.00;
e) perfis em 1 simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a

quente, de altura igual ou superior a 80mm, código 7216.32.00;
IV - fios de ferro ou aços não ligados:
a) não revestidos, mesmo polidos,
a.1) outros, com teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em peso,

código 7217.10.19;
a.2) outros, código 7217.10.90;
b) galvanizados, com teor de carbono superior ou igual a 0,6%, em

peso, código 7217.20.10;
c) outros, revestidos de outros metais comuns, código 7217.30.90;
V - armações de ferro prontas, para estrutura de concreto armado ou

argamassa armada, código 7308.40.00;
VI - chapas, barras, pedis, tubos e semelhantes próprios para

construções, código 7308.90.10;
Vil - pisos suspensos e grades, código 7308.90.90;
VIII - grades e redes, soldadas nos pontos de interseção, de fios
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com, pelo menos, 3mm na maior dimensão do corte transversal e
com malhas de 100cm2 ou mais, de superfície de aço, não revestidas,
para estruturas ou obras de concreto armado ou argamassa armada,
código 7314.20.00;

IX - outras grades e redes, soldadas nos pontos de interseção:
a) galvanizadas, código 7314.31.00;
b) de aço, não revestidas, para estruturas ou obras de concreto

armado ou argamassa armada, código 7314.39.00;
X - outras telas metálicas, grades e redes:
a) galvanizadas, código 7314.41.00;
b) recobertas de plásticos, código 7314.42.00;
Xl - arames:
a) galvanizados, código 7217.2ó.90;
b) plastificados, código 7217.90'.00;
c) farpados, código 73113.00.00;'
XII - gabião, código 7326.20.00;
XIII - tachas, pregos, percevejos, escápulas, grampos ondulados ou

biselados e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço,
mesmo com cabeça de outra matéria, exceto de cobre:

a) grampos de fio curvado, código 7317.00.20;
b) outros, código 7317.00.90;
XIV - outras cordas e cabos, código 731 2.10.90.
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimento industrial, classificadas nos códigos da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH -, a
seguir indicados:

- argamassa - código 3214.90.00;
II - telhas e lajes planas pré-fabricadas - código 6810.19.00;
III - painéis de lajes - código 6810.91.00;
IV - pré-lajes e pré-moldados - dódigo 6810.99.00;
V - blocos de concreto - código 6810.11.00;
VI - postes - código 6810.99.00;
VII - chapas onduladas de fibroóimento - código 6811.10.00;
VIII - outras chapas de fibrocimento - código 6811.20.00;
IX - painéis e chapas de fibrocimento - 6811.20.00;
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X - calhas e cumeeiras de fibrocimento - código 6811.20.00;
XI - rufos, espigões e outros de fibrocimento - código 6811.20.00;
XII - abas, cantoneiras e outros de fibrocimento - código 6811.20.00;
XIII - tanques e reservatórios de fibrocimento - código 6811.90.00;
XIV - tampas de reservatórios de fibrocimento - código 68111.90.00.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente e relator - Paulo Piau - Jorge

Eduardo de Oliveira - Márcio Cunha.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.050/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em análise
acrescenta dispositivo à Lei n° 10.419, de 16/1/91, que concede passe
livre aos deficientes físicos, mentais, visuais e às pessoas com idade
superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal de
passageiros e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a matéria apreciada pela Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
A proposição sobre a qual nos debruçamos visa ampliar a

divulgação da Lei n° 10.419, de 1991, a qual concede passe livre aos
deficientes físicos, mentais, visuais e às pessoas com idade superior a
65 anos no transporte coletivo intermunicipal.

Tal medida far-se-á mediante a obrigatoriedade da fixação de
cartazes com o inteiro teor do referido texto legal em local de fácil
visualização, nos terminais rodoviários e nos pontos de parada de
ônibus do transporte intermunicipal de passageiros. Além disso,
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estipulam-se as penalidades a que ficam sujeitos os que
descumprirem essa determinação.

O autor da proposição reivindica a devida justiça, uma vez que a lei,
apesar de aprovada neste parlamento há mais de uma década e de já
se encontrar adequadamente regulamentada pelo Executivo, vem
sendo insistentemente descumprida pelas concessionárias quanto às
gratuidades nela previstas, conforme denúncias fartamente veiculadas
pela imprensa.

Cabe, aqui, destacarmos que, além da Lei n° 10.419, que estatui as
gratuidades, existe ainda a Lei n°10.453, de 22/1/91. Esse dispositivo
legal, que dispõe sobre a concessão e a permissão de serviço público,

(art. 14, IV) (grifo nosso).
No caso em análise, a tarifa cobrada dos deficientes e dos maiores

de 65 anos, além de não autorizada, é proibida por força de lei, o que
agrava sua cobrança.

Cabe, ainda, invocarmos a definição do mestre Hely Lopes Meireles,
segundo a qual serviço público e' "todo aquele prestado pela
administração ou por seus delegados, sob normas e controles
estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da
coletividade".

Portanto, em se tratando de um serviço público, como é o caso em
análise, não há que se perquirir se é prestado por A, B ou C, já que os
delegatários - no caso, as concessionárias -, deverão atender às
normas fixadas pelo poder público, que estabelecerá, entre outros
itens, horários, itinerários, rotas, tarifas, etc.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao apresentar o Substitutivo
n° 1, antecipou-se a esta Comissão, pois tomou o cuidado de não
provocar o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos em vigor,
o que acarretaria, sem dúvida, revisão tarifária, e iria, obviamente,
contrariar o interesse do usuário.

Dessa forma, verifica-se de plano que, pela ótica financeiro-
orçamentária, a futura lei não ensejará nenhuma repercussão, pois
não provocará despesas nem renúncia de receita, senão a devida
justiça ao cidadão.

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

n°2.050/2002, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.097/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bená Guedes, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a presença de um acompanhante para a parturiente
durante o processo de internação para o parto.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/4/2002, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga as maternidades da rede pública

estadual e as contratadas e conveniadas com o SUS a permitir a
presença de um acompanhante para a parturiente durante o processo
de internação para o parto e o puerpério.

A Constituição Federal, no seu art. 24, XII, "in fine", estabelece a
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Atendendo ao
comando constitucional, foi elaborada a Lei Federal n° 8.080, de 1990,
que representa a norma geral da União no campo da saúde e dispõe
sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes.

O ai. 40 dessa norma geral define o Sistema Unico de Saúde - SUS
- como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos
e instituições federais, estaduais e municipais, das administrações
direta e indireta, e por fundações mantidas pelo poder público.
Concomitantemente, o ai. 30 da lei federal destacada determina que
dizem respeito à saúde as ações que se destinam a garantir às
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e
social.
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Nesse ponto, cumpre ressaltar que, por força dos incisos X, XII e

XIV do art. 16 dessa norma gêral, compete à direção nacional do
SUS, que é exercida pelo Ministério da Saúde, formular, avaliar,
elaborar normas e participar na execução da política nacional da
saúde e controlar e fiscalizar brocedimentos de interesse para a
saúde, além de elaborar normas para regular as relações entre o SUS
e os serviços privados contratados de assistência à saúde, entre
outras atribuições.

E é justamente no exercício dessa competência normativa que a
União, através do Ministério da Saúde, considerando a necessidade
de assegurar a melhoria do acesso, da cobertura e da qualidade do
acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério e
da assistência neonatal, instituiu, por meio da Portaria n° 569, de
1°/6/2000, o Programa de Humahização no Pré-Natal e Nascimento,
no âmbito do SUS. O art. 2°, alínea "d", da portaria ministerial citada
estabelece que toda gestante tem direito a assistência ao parto e ao
puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura, de
acordo com os princípios gerais e as condições estabelecidas no
Anexo II da referida norma. O mesmo Anexo lI determina que, para a
adequada assistência à mulher e ao recém-nascido no momento do
parto, todas as unidades integrantes do SUS têm como
responsabilidades, entre outras, garantir a visita do pai sem restrição
de horário e assegurar condiçõds para que as parturientes tenham
direito a acompanhante durante à internação, desde que a estrutura
física das unidades integrantes do SUS assim o permita. Como se vê,
diante do arcabouço jurídico delineado pela Constituição Federal e
pela Lei Orgânica da Saúde, o tema foi tratado em norma infralegal,
no caso uma portaria baixada pelo Ministério da Saúde, que é o órgão
responsável pela direção nacional do SUS.

Diante do exposto, verifica-se que a ausência de novidade jurídica
do projeto em tela maculá a proposição do vício de
inconstitucionalidade, uma vez que, em se tratando de ato normativo
originário, emanado do Poder Legislativo, a lei, no seu sentido estrito,
tem por fim a edição de direito novo. Contrariamente, o projeto em tela
cuida de tema já regulado em norma federal, qual seja a Portaria n°
569, de 2000, do Ministério da Saúde, norma de caráter nacional,
portanto de observância obrigatórih por todos os entes federados:
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
2.097/2002.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sávio

Souza Cruz - Aílton Vilela.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.124/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto em pauta altera
dispositivo da Lei n° 12.735, de 30112/97, que dispõe sobre o IPVA.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma
proposta.

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

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade modificar as normas

para a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - com relação aos veículos importados pelas
próprias montadoras - os nacionalizados.

De acordo com o projeto em apreço, tratando-se de veículo novo ou
usado importado pelo consumidor para pagamento do IPVA devido no
exercício em que se der o internamento, excetuando-se os veículos
importados nacionalizados assim definidos em regulamento, a base
de cálculo será o valor constante no documento relativo a seu
desembaraço aduaneiro em moeda nacional, acrescido dos tributos e
dos demais encargos devidos pela importação.

Não obstante a boa intenção do autor, a matéria já está prevista em
nosso ordenamento jurídico, porquanto o caput" do art. 7 0 da Lei n°
12.735, de 30112197, dispõe que a base de cálculo do IPVA é o valor
venal do veículo.

Desse modo, aproveitando o momento, estamos apresentando ao
final deste parecer o Substitutivo n° 1, que tem por finalidade corrigir
uma situação injusta e onerosa para o contribuinte do IPVA, na
hipótese de a base de cálculo desse tributo não corresponder à
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realidade em termos de valorização do veículo e de o contribuinte
querer apresentar recurso discordando de tal valor.

cohciusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.124/2002, no 1° turno, na forma do seguinte Substitutivo n°1.
SUBSTITUTIVO N° 1

Altera dispositivo da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que
dispõe sobre o Imposto sobre a Er ropriedade de Veículos Automotores
- IPVA - e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 70 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido dos § 70, 80 e 9°, coma seguinte redação:
"Art. 70 -	 ............
§ 70 - Será assegurada ao contribuinte a apresentação de recurso

quanto à base de cálculo fixada nós termos dos § 2° e 3° deste artigo
e no art. 80 desta lei.

§ 80 - O contribuinte que impetrar recurso deverá efetuar o
pagamento em até dez dias úteis contados da data da publicação da
decisão, sendo a este assegurada a opção prevista no art. 11 desta
lei.

§ 9° - As penalidades previstas , no art. 12 somente serão aplicadas
após o vencimento do prazo estabelecido nos termos do parágrafo
anterior.".

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua pubIicaçã.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.127/2002

Comissão de Fiscaiizaçãó Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe pretende alterar a redação do art. 11 da Lei n° 12.735, de
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30/12/97, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em questão altera a redação do art. 11 da Lei n°
12.735, que disciplina a cobrança do IPVA, propondo viabilizar o
pagamento do imposto em até 12 parcelas. O valor do IPVA é cobrado
atualmente a partir de janeiro, obedecendo a um escalonamento que
leva em conta o final de placa do veículo. O pagamento pode ser feito
de uma só vez no primeiro mês do ano, com desconto, ou, desde que
o valor total não seja inferior a R$ 47,08, pode ser feito em três
parcelas consecutivas, nos meses de janeiro, março e abril.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não representa
perda de receita, haja vista que a alteração pretendida diz respeito
única e exclusivamente à arrecadação do tributo, que passaria a ser
parcelado em até 12 vezes. Dessa forma, não estaria sendo ferido o
disposto na Lei Complementar n° 101, de 4/5/2000, conhecida como
Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece a obrigatoriedade de
o poder tributante demonstrar que as metas orçamentárias serão
alcançadas mesmo que seja concedida a renúncia, ou, então, de
aumentar a arrecadação de modo a cobrir o valor renunciado.

No entanto, a proposição afeta diretamente o fluxo de caixa do
Estado. E sabido que, em virtude da crise econômica que vivemos, no
início do ano, o Estado tem a necessidade de pagar diversas
despesas do exercício anterior, entre elas o 13 0 salário dos
servidores. Na atual conjuntura de escassez, os recursos oriundos da
arrecadação do IPVA são imprescindíveis na composição do caixa
estadual.

Analisando a arrecadação do IPVA no corrente ano, verificamos
que, da receita prevista de R$ 712.925.312,00, em janeiro foram
arrecadados 55%, em fevereiro, 13%, e em março, 14%. Ou seja,
82% do IPVA foi recolhido aos cofres públicos no primeiro trimestre do
ano. Verificando a composição das receitas tributárias arrecadadas no
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primeiro trimestre de 2002, notamos também a importância da
arrecadação do tributo no início do ano, pois o IPVA representou
20,42% do total das receitas recebidas.

Finalmente, vale ressaltar que o produto da arrecadação do IPVA é
repartido entre o Estado e o município onde o veículo está licenciado,
na proporção de 50% para cada um, de forma que a aprovação do
projeto em tela afetaria diretamente as contas municipais.

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

2.12712002.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Mero - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.159/2002

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Eduardo Brandão, pretende
tornar obrigatória a informação ao consumidor sobre alterações no
peso, no número de unidades ou no volume de produtos à venda no
comércio varejista.

Publicado em 11/5/2002, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos da sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade.

Fundamentação
Ao estabelecer disciplina para o lançamento de produtos no

comércio varejista, a proposta em análise objetiva corrigir grave vício
que contaminou o mercado, consistente em diminuir o peso, o volume
ou a quantidade da mercadoria constantes na embalagem e manter o
preço, sem que o consumidor perceba essa diminuição.

Essa prática se intensificou com o decorrer do tempo e foi
constatada, por exemplo, nos rolps de papel higiênico, nos invólucros
de sabão em pó, na quantidade de biscoitos contidos nas
embalagens, entre tantos outros casos, evidenciando procedimentos
que nada contribuem para a harmonia e a transparência nas relações
de consumo.

A obrigatoriedade da divulgação antecipada de alterações dessa
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natureza, bem como a colocação de cartaz junto à mercadoria para
divulgar as alterações, encontram amparo na Lei n° 8.078, de 11/9/90,
pois atendem aos princípios norteadores das relações de consumo de
que trata essa norma jurídica, restabelecendo, desse modo, a boa-fé e
a transparência que devem estar presentes em todas as transações
comerciais.

Trata-se de matéria de competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, conforme o disposto no art. 24, V, da
Carta da República.

Neste caso, remanesce ao ente federado a possibilidade de
suplementar a norma federal, consubstanciada no Código de Defesa
do Consumidor, cujo art. 31 preconiza que "a oferta e a apresentação
de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas,
claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia,
prazos de validade e origem".

Não existe, por outro lado, vedação de ordem constitucional para
que se instaure o processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos pertinente a aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que objetiva apenas adequar o projeto à técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 2.159/2002
na forma do seguinte Substitutivo n° 1.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre a informação ao consumidor de alteração no peso, no

número de unidades ou no volume de produto exposto à venda no
comércio varejista.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A alteração efetuada no peso, no número de unidades ou no

volume contido em embalagem de produto comercializado no varejo
será divulgada pelo fornecedor, no local de venda da mercadoria.

§ 1° - A divulgação das alterações se fará por meio da instalação,
junto à mercadoria, de cartaz contendo informações relativas ao preço
e à quantidade de produto comercializado na embalagem anterior e na
nova embalagem.
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§ 20 - O cartaz de que trata o § 1 0 será escrito em letras de
tamanho igual ou superior a 2cm (dois centímetros) e permanecerá no
local pelo prazo mínimo de cento e vinte dias contados da data em
que o produto for colocado à venda ao consumidor.

Art. 20 - O fabricante, o importédor ou o fornecedor de produto cuja
embalagem for alterada nos termos do art. 1° desta lei comunicarão o
fato ao Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON-MO
- no prazo mínimo de sessenta dias antes de sua introdução ao
mercado.

Art. 30 - A inobservância das normas contidas nesta lei sujeitará o
infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar 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 Comissões, 2 de junho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela, relator - Sávio Souza

Cruz - Agostinho Silveira.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.910/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mártio Kangussu, o Projeto de Lei n°
1.910/2001 tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Joaíma o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1° tumo, na forma do Substitutivo n°1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando a
este colegiado a fim de que seja elaborado parecer para o 2 0 turno,
nos termos do art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Em anexo, portanto, apresentamos a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela pretende autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Joaíma imóvel com área de 608,07m 2 para abrigar o
Poder Legislativo Municipal.

Conforme esta Comissão já se manifestou na oportunidade em que
se discutiu a matéria no 1° turno, o projeto de lei em análise não
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encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário à sua
aprovação.

A autorização legislativa sob comento vem atender ao disposto no
art. 18 da Constituição Estadual e na Lei Federal n°8.666, de 21/6/96,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e
estabelece normas gerais sobre licitação e contratos da administração
pública.

Atende, também, aos preceitos da Lei Federal n°4.320, de 17/3/64,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos
municípios e do Distrito Federal e, especificamente. do § 2 0 do seu art.
105, ao estabelecer que a movimentação do ativo permanente do
Tesouro, através de venda ou doação, se fará somente com
autorização explícita do Legislativo, dada em lei especial ou através
de lei orçamentária, quando couber.

Formulada em obediência aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, a matéria em questão não
representa despesas para os cofres públicos nem acarreta
repercussão na lei orçamentária, embora haja diminuição do ativo
imobilizado do erário.

A par dessas considerações, devemos acrescentar que a
autorização para o negócio jurídico em exame resultará em benefícios
para a comunidade, pois a área a ser doada continuará servindo à
Câmara Municipal, que lá funciona desde a década de 80, quando
assumiu para si a preservação do imóvel, um dos mais antigos do
Município de Joaíma.

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

1.910/2001, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Saia das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.910/2001

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Joaíma o imóvel
que especifica.

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

de Joaíma imóvel constituído de terreno com 608,07m 2 (seiscentos e
oito vírgula zero sete metros quadrados), situado na Rua Antônio
Serafim da Costa, 31, nesse município, e área construída de 148,98M2
(cento e quarenta e oito vírgula noventa e oito metros quadrados),
conforme escritura n° 828, a fls 58, registrada no livro n° 4 da
transcrição dos imóveis sob o n° 426 do Registro Geral de Hipotecas
na Comarca de Araçuaí.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-
se ao funcionamento da Câmara Municipal de Joaima.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.944/2002
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio o Projeto de Lei n° 1.944/2002,

que tem por objetivo prorrogar o frazo a que se refere o art.° 1° da Lei
n° 11.612, de 19/9/94, que autorizou a doação de imóvel ao Município
de Estrela do lndaiá.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem que lhe fossem implementada
mudanças, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para
o 20 tumo, em cumprimento ao disposto no art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme foi manifestado na oportunidade em que se discutiu a

matéria no 1° turno, ela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário, pois dispõe apenas sobre a prorrogação do
prazo para cumprimento do encargo inscrito no texto da Lei n° 11.612,
mencionada no relatório.

Julgamos meritória a solicitação da municipalidade, que agora se vê
com capacidades financeira e operacional de realizar a obra -
construção de uma quadra poliésportiva - em imóvel para o qual o
Estado não tem destinação.
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Feita a síntese explicativa, permitimo-nos reiterar o entendimento

deste colegiado, favorável à tramitação da matéria no 1° turno, uma
vez que a concessão de novo prazo não traz repercussões financeira,
orçamentária nem patrimonial à luz de nosso exame, realizado nos
termos estabelecidos na alínea "d" do inciso VII do art. 102 do
Regimento Interno.

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

1.944/2002 na forma original.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Rêmolo

Aloise - Dilzon Meio.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.009/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio da Mensagem n° 284/2002, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa o Projeto de Lei n° 2.009/2002, que tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cataguases o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no P turno sem sofrer mudanças,
cabendo agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
20 turno, nos termos do art. 102, Vil, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cataguases imóvel com área de 3.000m 2 para instalação
de uma praça de esportes.

Determinado por normas de natureza constitucional, administrativa e
de direito financeiro, o projeto de lei sob comento vem prover a
necessária autorização legislativa para que o Estado possa
movimentar os valores que compõem o ativo permanente do Tesouro,
por meio de venda, doação ou cobrança.

Reiteramos, portanto, o entendimento anterior desta Comissão ao
constatar que o projeto não encontra impedimento de naturezas
financeira e orçamentária, pois não representa despesas nem
incremento da receita na contabilidade do Estado.

A par dessas considerações, devemos acrescentar que a
autorização para o negócio jurídico em exame resultará em benefícios



parara a comunidade, pois a área a ser doada servirá para 252
construção de uma praça de esportes, que irá ampliar muito as
opções de lazer na cidade de Cataguases.

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

2.009/2002, no 2° turno, na forma original.
Sala das Comissões,	3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Melo -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.013/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em pauta
altera os arts. 26, 27, 29, 31 e 34 da Lei n° 11.404, de 25/1/94, que
contém normas de execução penal.

Aprovada no 1° turno, com as Emendas n os 1 e 2, a proposição
retorna agora a esta Comissão para reexame, no 2° turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, VI, 'a", do Regimento Interno.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, na forma do vencido no 1° turno, propõe a

atualização das normas estaduais de execução penal e a oferta de
ensino supletivo aos detentos nos estabelecimentos prisionais e
garante, outrossim, a isenção das taxas referentes à aplicação dos
exames de suplência.

Como já foi defendido por esta Comissão na análise do projeto no 1°
turno, é de vital importância para a sociedade que sejam criados
mecanismos eficazes de acesso à educação básica também no meio
penintenciário, pois a educação constitui um meio fundamental para
se promover a recuperação e a reintegração social dos detentos, o
que reflete positivamente na vidà de cada um deles e em toda a
comunidade.

Experiências desenvolvidas em algumas penitenciárias brasileiras
demonstram que a reincidência criminal - responsável por grande
parte dos problemas estruturais do sistema carcerário e pela elevação
do nível de insegurança nas cidades - pode ser reduzida em até 50%,
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se forem realizados investimentos palpáveis em oferta de
educação básica e profissionalizante aos detentos, bem como se
forem criadas oportunidades de trabalho remunerado. Aliás, ambas
ações devem desenvolver-se de forma contínua e inseparável.

Por fim, a Emenda n° 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, aperfeiçoou a proposição ao acrescentar dispositivo
que remete ao Poder Executivo a responsabilidade de regulamentar a
futura lei, na estrita observância da Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

2.01312002, no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°2.013/2002

Altera a Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas
de execução penal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1°- Os arts. 26, 27, 29 e 31 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de

1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 26 - O ensino fundamental é obrigatório para todos os detentos

que não o tiverem concluído.";
"Art. 27 - O estabelecimento penitenciário disporá de classe especial

para os infradotados, dando-se ênfase à escolarização fundamental.";
"Art. 29 - Dar-se-á especial atenção ao ensino fundamental, à

preparação profissional e à formação do caráter do jovem adulto.".
"Art. 31 - Pode ser instituída nas penitenciárias escola de ensino

médio.".
Art. 20 - Dê-se ao "caput" do art. 34 da Lei n° 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, a seguinte redação, acrescentando-lhe os seguintes
§ 1° e 2°:

"Art. 34 - A penitenciária pode firmar convênio com entidade pública
ou privada para a realização de cursos profissional e supletivo.

§ 1° - Os detentos poderão se inscrever nos exames supletivos
aplicados pelo Estado, com direito a isenção de taxa.

§ 21 - Os cursos supletivos poderão ser ministrados por voluntários
previamente cadastrados pela Secretaria de Estado da Educação e
autorizados pela Secretaria de Estado de Justiça.".

Art. 30 - O inciso II do art. 195 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de
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1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 195 -	 ...........
II - à instrução, priorizada a escolarização de nível fundamental;".
Art. 4° - O Executivo regulamentará esta lei observando o disposto

na Lei Complementar Federal n°101, de 4 de maio de 2000.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.009/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.009/2000, de autoria do Deputado Paulo Piau,
que cria o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem na
Propriedade Rural ou de forma comunitária, foi aprovado no 2 0 turno,
na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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° 1.009/2000
Cria o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem de Grãos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Programa Estadual de Apoio à Armazenagem

de Grãos, destinado a apoiar a armazenagem praticada pelo produtor,
de forma individual ou comunitária, na propriedade ou comunidade
rural.

Parágrafo único - Entende-se por armazenagem comunitária aquela
praticada por grupo de produtores rurais, de forma associativa, em
comunidade rural ou em propriedade próxima às unidades produtivas.

Art. 20 - O Programa de que trata esta lei tem por finalidade
aumentar a produtividade agrícola, reduzir os custos de
comercialização e estimular o agronegócio regional.

Art. 3 0 - São objetivos do Programa:
- estimular a armazenagem, a classificação e a padronização de
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grãos pelo produtor rural, de forma individual ou comunitária;
II - melhorar as condições de armazenagem de grãos pelo produtor

rural, de forma a facilitar o acesso aos benefícios da Política de
Preços Mínimos estabelecida pelo Governo Federal;

III - estimular a criação de sistemas comunitários, associativos e
cooperativos, de armazenagem de grãos nas regiões produtoras;

IV - aprimorar os mecanismos de armazenagem e comercialização
de grãos no Estado, a fim de tornar desnecessária a atuação de
intermediários.

Art. 40 - Compete ao Poder Executivo, na implantação, execução e
gerenciamento do Programa:

- fazer o levantamento das regiões carentes de estrutura de
armazenagem de grãos nos moldes previstos no Programa;

II - desenvolver sistema de informação sobre o mercado agrícola,
com dados acessíveis ao produtor, interligando, por meio eletrônico,
empresas, órgãos públicos, cooperativas, centros de pesquisa,
estações experimentais, bolsas de mercadorias e demais agentes do
mercado agrícola;

III - promover a integração entre os órgãos oficiais ligados à
pesquisa, à orientação técnica de produção, armazenamento,
classificação e padronização de grãos e ao estímulo ao
cooperativismo nos termos do Programa;

IV - promover a qualificação da mão-de-obra envolvida no
Programa, inclusive quanto aos aspectos gerenciais;

V - interceder junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
- BDMG -, e junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES -, pelo estabelecimento de linhas de
crédito específicas para o financiamento de práticas de armazenagem
tecnicamente corretas, individuais ou comunitárias;

VI - desenvolver esforços para o aproveitamento, por meio de
contrato administrativo por tempo determinado, do pessoal oriundo da
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG -, nos órgãos envolvidos no Programa;

VII - procurar estabelecer acordo com o Governo Federal para
possibilitar a utilização das estruturas de armazenagem da CASEMG
pelos agricultores envolvidos no Programa.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho. de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.339/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.339/2002, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, que declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia
de Santa Juliana, com sede no Município de Santa Juliana, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.339/2002
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Santa

Juliana, localizada no Município de Santa Juliana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de Santa Juliana, localizada no Município de Santa
Juliana.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.639/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.639/2001, de autoria do Deputado Bilac Pinto,

que altera a redação do parágrafo único do art. 1° e do art. 2° da Lei
n° 11.747, de 16 de janeiro de 1995, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Cláudio, foi aprovado no 20 turno, na
forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.639/2001
Altera a redação do parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.747, de

16 de janeiro de 1995, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Cláudio, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.747, de 16 de

janeiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1v-....
Parágrafo único - O imóvel a que se refere esta lei destina-se à

construção de um centro de cultura e de um ginásio poliesportivo.":
Art. 20 - O imóvel a que se refere a Lei n° 11.747, de 16 de janeiro

de 1995, reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco
anos a contar da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1° daquela lei, com a
redação dada pelo art. 10 desta lei.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozin hos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.659/2001
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.659/2001, de autoria da Deputada Maria Olívia,
que declara de utilidade pública a Fundação Chiquita Perilio, com
sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.659/2001

Declara de utilidade pública a Fundação Chiquita Perillo, com sede
no Município de Lagoa da Prata.

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

Perillo, com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.757/2001

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.75712001, de autoria do Deputado Bené

Guedes, que declara de utilidade pública o Instituto Francisca de
Souza Peixoto, com sede no Município de Cataguases, foi aprovado
em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.757/2001
Declara de utilidade pública o Instituto Francisca de Souza Peixoto,

com sede no Município de Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Francisca de

Souza Peixoto, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.938/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.938/2002, de autoria do Governador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
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Gonçalo do Sapucaí o imóvel que especifica, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.938/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

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

São Gonçalo do Sapucaí o imóvel com área de 5.230m 2 (cinco mil
duzentos e trinta metros quadrados), parte do terreno onde funciona a
Escola Estadual de Ribeiros, localizada no Distrito de Ribeiros,
naquele município, registrado sob o n° 4.074, a fls. 32 do livro 3-E, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gonçalo do
Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo
destina-se à construção de casas populares e de uma quadra
poliesportiva.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.97212002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.972/2002, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Uberlândia o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° 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° 1.972/2002
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o

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

Uberlândia o imóvel constituído de terreno com 45m (quarenta e cinco
metros) de frente, 44m (quarenta e quatro metros) de um lado, 43m
(quarenta e três metros) do outro lado e 45m (quarenta e cinco
metros) de fundos, e respectiva benfeitoria, situado na Av. Herculino
da Rocha, n° 1.185, no Distrito de Tapuirama, naquele Município,
registrado a f Is. 171 do livro 3LL, no Cartório do 1° Registro de
Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento do Centro de Saúde do Distrito de Tapuirama.

Art. 2 0 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de quatro anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela, relator - Elaine

Matozinhos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.065/2002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.065/2002, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de São Gonçalo doSapucaí, 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° 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° 2.065/2002
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de São

Gonçalo do Sapucaí, localizada no Município de São Gonçalo do
Sapucai.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de

Misericórdia de São Gonçalo do Sapucai, localizada no Município de
São Gonçalo do Sapucaí.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.085/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.085/2002, de autoria do Deputado Geraldo

Rezende, que declara de utilidade pública a Associação Companhia
de Santos Reis Caravana de Belém, com sede no Município de
Canápolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.085/2002
Declara de utilidade pública a Associação Companhia de Santos

Reis - Caravana de Belém, com sede no Município de Canápolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Companhia de Santos Reis —Caravana de Belém, com sede no
Município de Canápolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
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Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.114/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.114/2002, de autoria do Governador do

Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Aracy Pedrelina de
Lima Oliveira à Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, situada
no Município de Conceição do Mato Dentro, foi aprovado em turno
único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.114/2002
Dá a denominação de Escola Estadual Aracy Pedrelina de Lima

Oliveira à Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, situada no
Município de Conceição do Mato Dentro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Aracy Pedrelina de Lima

Oliveira a Escola Estadual do Bairro das Bandeirinhas, situada no
Município de Conceição do Mato Dentro.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.118/2002

Comissão 'de Redação
O Projeto de Lei n° 2.118/20 q2, de autoria do Deputado Luiz

Fernando Faria, que declara dé utilidade pública a Corporação
Musical Senador Côrtes, com sede nesse município, foi aprovado em
turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.118/2002
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Senador Cortes,

com sede no Município de Senador Cortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical

Senador Cortes, com sede no Município de Senador Cortes.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.123/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.123/2002, de autoria da Deputada Elaine

Matozinhos, que declara de utilidade pública a Banda Musical Menino
Jesus, 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 dadh à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regirbento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.123/2002
Declara de utilidade pública a Banda Musical Menino Jesus, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada d4 utilidade pública a Banda Musical Menino

Jesus, com sede no Municí410 de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as d]isposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidehte - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.128/2002

Corbissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 2.128/2002, de autoria do Deputado Bené
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Guedes, que declara de utilidade pública a Associação de
Capoeira Cabrinha Leopoldinense, com sede no Município de
Leopoldina, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE'LEI N°2.128/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Cobrinha

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

Capoeira Cobrinha Leopoldinense, com sede no Município de
Leopoldina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°1, APRESENTADO NO 1°
TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 2.003/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela visa
a alterar a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado.

O projeto foi encaminhado inicialmente à Comissão de Constituição
e Justiça, que perdeu prazo regimental para emitir seu parecer.

Atendendo a requerimento do autor, a proposição foi encaminhada à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e recebeu
parecer pela aprovação.

Ainda na fase de discussão no 1° turno, foi apresentado, em
Plenário, o Substitutivo n° 1, que vem a esta Comissão para receber
parecer.

Fundamentação
A proposição objetiva reduzir de 18% para 12% a carga tributária

incidente nas saídas de combustíveis e lubrificantes para o
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abastecimento de aeronaves.

Inicialmente, cabe mencionar que o Regulamento do ICMS
estabelece, no item 78 do Anexo 1 1 a isenção do ICMS na saída de
combustível e lubrificante, mas exclusivamente para o abastecimento
de aeronaves nacionais cohi destino ao exterior.

A aliquota interestadual vigente para a região Sudeste, nos termos
da Resolução n° 22, de 19 de maio de 1989, está fixada em 12%.
Portanto, ao reduzir a carga tributária do ICMS até aquele percentual,
o projeto está em conformidade com o disposto no art. 155 da
Constituição Federal, não pendo necessária a deliberação prévia do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Em que pese ao fato de o projeto ter indicado medidas de
recomposição de receita,'estabelecendo que a perda resultante da
diminuição da carga tributária incidente sobre os combustíveis e
lubrificantes utilizados no abastecimento de aeronaves será
compensada com o aumento da alíquota, dos atuais 25% para 30%,
nas operações com armas e munições, embarcações recreativas e
motocicletas esportivas, tal medida, por si só, não é suficiente para
atender ao disposto no ad. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF.

De acordo com a referida lei, a concessão de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qUal decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro, no
exercício em que a lei resultante do projeto entrar em vigor e nos dois
exercícios subseqüentes, atender ao disposto na lei de diretrizes
orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:

- demonstração, peloproponente, de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do
art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada dp medidas de compensação para o triênio,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da bkse de cálculo, majoração ou criação de
tributo.

O § 1° do citado artigo inclui a alteração de alíquota entre as
hipóteses de renúncia de receita. E o § 2 0 estabelece que o benefício
só entrará em vigor quandb implementadas as medidas referidas no
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inciso II supracitado.

Portanto, deixou-se de atender ao disposto no art. 14, até mesmo
com as premissas e a metodologia de cálculo utilizadas para a
elaboração da estimativa de previsão da receita.

Por seu turno, o Substitutivo n° 1 pretendeu resolver a questão
levantada, qual seja o atendimento do art. 14 da LAF, transformando
em autorizativa a redução da carga tributária pretendida. Dessa forma,
o Executivo somente reduziria a alíquota quando implementasse as
medidas de compensação previstas na referida LRF. No entanto,
resolveu-se apenas em parte o problema, uma vez que o referido
substitutivo deixou de prever a autorização para que o Poder
Executivo promova a compensação, por meio do aumento da alíquota
incidente sobre outras mercadorias. E por determinação
constitucional, somente se podê aumentar alíquota de um tributo
mediante autorização legislativa.

Cabe mencionar que o projeto apresenta uma impropriedade: o seu
art. 1° propõe o acréscimo das alíneas "g.3", "g.4" e "g.5 - motocicletas
acima de 450 cilindradas, que passariam a ter alíquota de 30% para
compensar a redução pretendida. Entretanto, o art. 2 0 propõe a
exclusão dos itens 3, 5 e 6 da Tabela F, a que se refere a alínea "a"
do inciso 1 do art. 12 da Lei n°6.763. Examinando-se a referida tabela
constata-se que não há correspondência entre o item 6, a ser
excluído, e a alínea "g.5", a ser criada. No item 6, trata-se de
"perfumes, exceto água-de-colônia, cosméticos e produtos de
toucador" e o item que corresponde a "motocicletas acima de 450
cilindradas" é o item 7 da Tabela F. Portanto, o que se deseja tributar
com alíquota de 30%: motocicletas ou perfumes? Acreditamos que a
intenção do autor seja elevar a tributação sobre "motocicletas acima
de 450 cilindradas" - alínea 9.5 - que está escrita por extenso.

A proposição original determina, em seu art. 30 , que a lei somente
entrará em vigor no primeiro dia útil do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação, em observância do princípio
constitucional da anterioridade tributária, definido no art. 150 da
Constituição Federal. Entendemos, todavia, que a melhor forma seria
estabelecer a eficácia para o exercício seguinte, e não a vigência.

Vale informar ainda que o § 19 do ar[. 12 da Lei n° 6.763 autoriza o
aumento da carga tributária nas operações internas com armas e
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munições, para compensação da autorização de redução de
alíquota a que se refere o §18.

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

2.003/2002, no l turno e pela rejeição do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente -tDilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
CpMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente dspachou, em 2/7/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Orlando Bueno, ocorrido em 27/6/2002, em Nova Resende. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo donçalves (2), dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Francisdo Cândido Xavier, ocorrido em 30/6/2002,
em Uberaba, e do Sr. Osvaldo das Graças Soares, ocorrido em
22/6/2002, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência à Casa do falecimento do
Sr. Antônio Gomes Filho, odorrido em 28/6/2002, em Viçosa. (- Ciente.
Oficie-se.)

Wãk
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 376 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 3/7/2002
Presidência dos Deputados Antônio Júlio, Iva José, Olinto Godinho e

Wanderley Ávila
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 21 Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 88/2002 - Projetos de Lei n os 2.272 a 2.275/2002 -
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e José Henrique -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri Torres e Maria
OUvia - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Sargento Rodrigues e Amilcar
Martins - 2 a Parte (Ordem do Dia): V Fase: Abertura de Inscrições -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei no

s 1.009/2000; 1.639/2001 e 1.938 e 1.972/2002;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
José Henrique; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz;
aprovação - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de
Lei n° 518/99; renovação da votação do projeto, salvo emenda;
aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1;
rejeição - Suspensão e reabertura da reunião - Questões de Ordem -
Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constitutição n°
62/2001; discurso do Deputado, Alencar da Silveira Júnior; votação
nominal da proposta, salvo emenda; inexistência de quórum para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de quórum para votação; prorrogação da
reunião; chamada para a recomposição de quórum; existência de
quórum para discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.774/2001; questão de ordem; discurso do Deputado Sávio Souza
Cruz; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;
existência de quórum para a continuação dos trabalhos; discursos dos
Deputados Sávio Souza Cruz e Mauro Lobo; questões de ordem;
chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para
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discussão; questões de ordem; nova chamada para a
recomposição de quórum; inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - 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 - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos
Andrada - Antônio Genard - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dilzon Meio Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Elaine
Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - Sargento !Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 14 horas, a lista de

comparecimento registra a 1 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 l leitura da ata da reunião anterior.

i a Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria José kaueisen, 2 a Secretária "ad hoc", procede

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

- 0 Deputado Wanderley Ávila, 2°-Secretário, nas funções de 1°-
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Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Adroaldo Loureiro, Presidente da Comissão de Assuntos

Municipais da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
solicitando o apoio deste Legislativo para a mobilização dos
emancipacionistas deste Estado, a fim de que se devolva às
Assembléias Legislativas a prerrogativa de legislar sobre
emancipações. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Luiz Antônio Fleury Filho, Ouvidor-Geral da Câmara dos
Deputados, encaminhando denúncia da Federação de Associações de
Pais e Alunos do Estado de Minas Gerais e consultando esta Casa
sobre a possibilidade de oferecer esclarecimentos a respeito. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Silmar Moreira de Faria, Presidente da Câmara Municipal de
ltaúna, encaminhando moção aprovada por essa Câmara, em que se
solicita ao Governador do Estado e ao Presidente deste Legislativo o
empenho para que sejam solucionados os problemas apontados pelo
movimento grevista do magistério estadual. (- A Comissão de
Educação.)

Da Sra. Maria Raimunda Assis Oliveira, servidora pública,
solicitando aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
63/2002. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição n°
63/2002.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 88/2002
Acrescenta o § 70 ao art. 30 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - O art. 30 da Constituição do Estado fica acrescido do

seguinte § 70:
" 70 - o servidor policial civilda ativa, ao completar dez anos de

efetivo serviço na mesma classe, será promovido à classe
imediatamente superior, independentemente da existência de vagas.".
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Art. 20 - Acrescente-se o, seguinte artigo ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias:
"Art..... - O servidor Policial Civil que na data da publicação desta

emenda houver completado o período de efetivo serviço exigido será
beneficiado com a promoção a que se refere o § 70 do art. 30.".

Art. 3 0 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 27 de junho de 2002.
Elaine Matozinhos - Ambrósio Pinto - Alencar da Silveira Júnior -

Doutor Viana - Miguel Martini - Alvaro Antônio - Luiz Menezes - Djalma
Diniz - Adelino de Carvalho - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Elbe
Brandão - Aílton Vilela - Luiz Tadeu Leite - Fábio Avelar - João Leite -
Mauro Lobo - Ermano Baista - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa -
Agostinho Silveira - Rêmol'o Aloise - Alberto Bejani - Amilcar Martins -
Marco Régis - José Braga - Cabo Morais - Bilac Pinto - Sebastião
Navarro Vieira.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição que ora
apresentamos visa estabélecer e manter a igualdade de tratamento
entre as Policias no Estado de Minas Gerais.

1-lá algum tempo discúte-se a possibilidade de unificação das
Policias ou, ao menos, de! seus comandos. A proposta, como temos
visto, é polêmica e tem recebido críticas e apoios apaixonados. O
problema é que ao se buscar garantir prerrogativas e direitos de
policiais do Estado, beneficia-se apenas um dos corpos policiais.

Como exemplo, temos, em tramitação na casa, a Proposta de
Emenda à Constituição n o, 62/2001, que estabelece merecido direito
de promoção aos policiais militares nas condições que prevê. Tal
direito, como dissemos, é merecido, mas há de ser estendido também
aos policiais civis, sob pena de gerar mais diferenças e mais
desigualdades. E importante que esta Casa observe e zele pela
igualdade de tratamento entre as corporações policiais, de forma a
agregar e integrar as instituições, em vez de afastá-las em razão da
desigualdade de tratamentfr

Isto é o que nos pareãe justo, pois aponta para o caminho da
igualdade e da unidade. Assim, pelos motivos expostos, esperamos
contar com o apoio dos demais colegas desta Casa na aprovação
desta emenda.
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- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer,

nos termos do art. 201, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 2.272/2002

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Indianópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao

Município de Indianópolis imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais constituído de terreno com área de 10.000m 2 (dez mil metros
quadrados), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Indianópolis, sob o n° 12.624 do livro 3-G, a folhas 122.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2002.
Geraldo Rezende
Justificação: Este projeto de lei se destina a fazer reverter um imóvel

ao Município de Indianópolis, o qual foi doado ao Estado por esse
município, para que ali se construísse uma escola pública. No entanto,
o Estado não cumpriu a finalidade proposta pela doação, contida em
leis municipais, que autorizavam a referida doação, mesmo tendo sido
lavrada escritura de transmissão de imóveis. Assim sendo, o imóvel
deve retornar ao rol de bens do referido município.

Pela importância da matéria, acreditamos na aprovação deste
projeto de lei por nossos ilustres pares.

- 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 Inteno.

PROJETO DE LEI N° 2.273/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Alvinópolis, 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

Amigos dos Excepcionais de Alvinópolis, com sede nesse município.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2002.
Sebastião Costa
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
de Alvinópolis, com sede nesse município, fundada em 13/6/90, é uma
sociedade beneficente e sem fins lucrativos. Suas ações visam a
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 APAEs do Estado.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão po 1 r que esperamos a anuência dos nobres
colegas à concessão do titulo declaratório 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 Régimento Interno.

PROJETó DE LEI N° 2.274/2002
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Jardim das Palmeiras, com 1 sede no Município de Várzea da Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declaradá de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Jardim das Palmeiras, com sede no Município de
Várzea da Palma.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação de Moradores do Bairro Jardim das

Palmeiras, do Município de Várzea da Palma, pelo que se depreende
da documentação anexa, está em pleno e regular funcionamento há
mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e
não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Por preencher, a Associação de Moradores do Bairro Jardim das
Palmeiras, os requisitos da lei que trata de declaração de utilidade
pública, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projet6 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° 2.275/2002
Declara de utilidade públipa a Associação de Moradores do Bairro

Pinlar, com sede no Município de Várzea da Palma.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Pintar, com sede no Município de Várzea da
Palma.

Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 2002.
Wanderley Ávila
Justificação: Há mais de dois anos, a Associação de Moradores do

Bairro Pintar, no Município de Várzea da Palma, vem realizando
trabalho filantrópico junto à comunidade carente. Sua diretoria é
composta por pessoas de reputação ilibada, não remuneradas pelos
cargos que exercem, além de apresentar a documentação pertinente
à solicitação. Já que a referida Associação preenche os requisitos
necessários para que possa tornar-se de utilidade pública, solicito aos
nobres pares a aprovação do projeto em escopo.

- 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.

REQUERIMENTO
Do Deputado Miguel Martini, solicitando sejam convidados o

Procurador-Geral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e o Diretor-
Geral do DER-MG para prestar esclarecimentos dos fatos veiculados
pela imprensa a respeito dos gastos do DER-MG com o pagamento
de gratificação a servidores de cargos comissionados. (- A Comissão
de Administração Pública.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado José
Henrique.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Mauri Torres e Maria Olívia.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, a partir deste momento, interrompe
os trabalhos ordinários, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento
Interno, para destinar esta parte da reunião à realização do Seminário
Legislativo Aguas de Minas II.

- A ata deste evento será publicada em outra edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. e Sras.

Deputadas, público que nos vê pela TV Assembléia, galerias, ocupo
esta tribuna para falar desse descalabro que têm sido os resgates de
presos, registrados pela rídia, especialmente a fuga de presos, em
escolta realizada pela Secretaria da Justiça, na data de ontem.

O jornal "Estado de Minas", na sua página 23, dá destaque à
matéria: Presos são resgatados em Venda Nova e Contagem - fortes
indícios de corrupção. Foi assim que a Secretaria de Estado da
Justiça e Direitos Humano$ classificou os resgates quase simultâneos
de dois detentos da Penitenciária José Maria Alkmim, em Ribeirão das
Neves, na Região Metropolitana, em diferentes áreas da Grande BH.

Nos dois casos, os presos estavam escoltados por três Agentes
Penitenciários desarmados. O Corregedor da Secretaria, Paulo
Roberto Ferreira, seguiu, ontem, para Neves, a fim de apurar os
casos. O primeiro resgate aconteceu por volta de 14 horas, em Venda
Nova. O preso Adelson Lourenço Pereira, de 30 anos, havia acabado
de sacar o expurgo do Fundo de Garantia". Esse cidadão foi
condenado a seis anos por tráfico de drogas e estava sendo
conduzido por Agentes Penitenciários, desarmados, para sacar seu
Fundo de Garantia. Vejam como se encontra a segurança pública de
Minas Gerais. Qualquer cidadão, por mais leigo que seja, sabe que
não é possível escolta dedarmada de detento condenado por tráfico.
Não entendemos como a direção de uma penitenciária permite isso. A
questão da segurança pública é da mais alta complexidade. Há ações
a serem desenvolvidas no âmbito do Governo Federal,
completamente omisso nestes oito anos da Presidência de Fernando
Henrique Cardoso, no quetange à proteção de nossas fronteiras, ao
tráfico de drogas e ao contrabando de armas. Por isso, os morros
cariocas, as favelas de Minbs, São Paulo, Vitória estão abarrotados de
fuzis AR-15, HK, metralhadoras israelenses, que o Brasil não fabrica e
que passam livremente por nossas fronteiras, por vias terrestre,
marítima ou aérea. Enquanto um país como o nosso, de grande
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extensão territorial, tem um efetivo de apenas 6 mil homens em sua
Polícia Federal, a Argentina tem 18 mil agentes federais. Não
entendemos como o Presidente da República cuida das fronteiras,
competência da União, com apenas 6 mil agentes federais. A matéria
é complexa, e tem de haver, além da vontade, a coragem política. O
Presidente da República encontra-se há oito anos de braços
cruzados, nada fazendo pelas fronteiras onde o tráfico acontece
livremente, O Brasil não produz pasta-base de cocaína, mas pode até
ter laboratório de refino, O Presidente deveria envergonhar-se ao falar
que é necessário cuidar da segurança pública, que se criou estado
paralelo ao estado de direito no Rio de Janeiro, que a situação
encontra-se insustentável. Isso é uma vergonha, partindo de um
Presidente que, em sua campanha, apresentava cinco dedos, e um
deles representava a segurança pública. Necessitamos que o
Congresso Nacional vote as matérias que dizem respeito ao Código
Penal, ao Código de Processo Penal, à Lei Orgânica das duas
Polícias, cujo desencontro é total.

O outro detento, Sr. Dione Perpétuo Soares, também de 30 anos,
condenado por assalto a Banco, também foi resgatado das mãos de
Agentes Penitenciários desarmados.

De onde partiu essa ordem? Do diretor do presídio, da Secretaria da
Justiça? Esse traficante vai voltar para os morros, traficar novamente,
e teremos milhares de famílias sendo arrebentadas por traficantes. E
somente aqueles que têm filho, irmão, parente viciado em cocaína,
"crack" ou maconha sabem a dor de cabeça que isso é. O Estado,
mais uma vez, permitiu que um traficante fosse para a rua. A Polícia,
certamente, deu um duro enorme para prendê-lo, fazer o inquérito
policial, remeter para o Ministério Público; o Juiz condenou, o
traficante foi para a prisão e, dali, sai para sacar o fundo de garantia.
E uma vergonha. Enquanto isso, milhares de cidadãos do Estado nem
sequer têm o que comer. O Estado, além de gastar cerca de
R$800,00 a R$1.000,00 por preso, faz a escolta desse verme que
estava prejudicando a sociedade, alimentando cada vez mais o tráfico
de drogas, a desagregação familiar, para, mais uma vez, voltar a
traficar.

Temos, ainda, outro assaltante. Por ironia do destino, outra matéria,
feita no bairro Jardim América, diz o seguinte: "Comerciante leva tiro
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de assaltantes". Teremos outras vítimas desse assaltante que
ainda está na rua? Certanente que sim. Apelo à Dra. Angela Face,
para que seja feita uma apuração rigorosa, evitando-se, dessa forma,
que essas fugas fiquem sem o esclarecimento devido. Temos que
cobrar a responsabilidade do diretor das duas penitenciárias, Nelson
Hungria e José Maria Alkimim, de Ribeirão das Neves. Queremos
saber qual foi o respaldo legal para liberar os presos. Um deles foi
sacar o fundo de garantia e o outro, aparentemente, foi fazer visita a
pessoa da família, que estava enferma; mas, no final das contas,
segundo o boletim de ocorência da PM, tinha ido visitar uma amásia,
o que não tem nada a ver tom doença na família. Se o cidadão está
lidando com presos, tem que ter o olho aberto o dia inteiro. O preso
não pode ludibriar agentes públicos de forma tão fácil, como está na
matéria do jornal "Estado dê Minas".

Portanto, não poderia deixar de ocupar esta tribuna para dizer dos
descalabros que têm acontecido nas escoltas de presos. A escolta
tem que ser feita com agentes públicos armados. E por isso que
defendemos reestruturaçãb imediata do sistema penitenciário do
nosso Estado. Hoje, a Polícia Civil tem população carcerária de
15.800 presos sob seus cuidados, sendo que 90% deles já estão
condenados pela justiça e., pela Lei de Execução Penal, deveriam
estar nas penitenciárias. Quando chegam nas penitenciárias, a
Secretaria diz o seguinte: "Aqui cada preso tem 6m 2 de espaço numa
cela"; mas, quando vamos à delegacia, vemos os presos amontoados,
com 30 ou 40cm2 por preso. O que é mais desumano: deixar o preso
no inferno da Divisão de Tóxicos, cárcere da delegacia, o chamado
Inferno da Lagoinha, que é  Centro de Triagem do Departamento de
Investigação, ou nos porões da Furtos e Roubos, abarrotados de
presos? Acho que é muito  mais humano dividirmos essa cela, pois
teríamos, no mínimo, mais 4.500 vagas no setor penitenciário do
Estado. Não podemos deixar um preso cumprir pena numa delegacia,
que não é o local adequado, porque, ao ser apenado, tem que ser
levado para a penitenciária estadual. E, por outro lado, deixando que
cumpra a pena em 30 ou: 40cm 2, teremos, aí, sim, um verdadeiro
porão, um amontoado de presos.

Isso prejudica decisivamente o trabalho da Polícia Civil, que tem,
hoje, cerca de 3 mil policiais tomando conta de presos, em completo
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desvio da função pública, já que deveriam estar investigando e
concluindo inquérito junto ao Delegado.

Novamente apelo à Secretária Angela Pace para que apure o fato
com rigor, e também aos companheiros da CPI do Sistema Prisional -
Deputado Luiz Tadeu Leite, ex-Secretário da Justiça desse Governo,
Deputado Ermano Batista e Deputado Irani Barbosa -, para que
tragam as autoridades responsáveis pelo assunto à CPI e delas
cobrem uma atitude, porque, mais uma vez, o cidadão que não ganha
R$800,00 por mês, mas que pega o ônibus todos os dias cedo, com
sua marmita debaixo do braço, será assaltado pelo indivíduo que fugiu
e terá seus filhos aliciados pelo traficante para a compra de drogas.
Não podemos permitir isso.

Como Deputado, com a missão constitucional de fiscalizar o Poder
Executivo, afirmo que a Assembléia não pode se calar neste
momento. A população não agüenta mais ouvir falar em fuga e, muito
menos, em arrebatamento de presos das mãos de agentes
penitenciários completamente desarmados. Precisamos reestruturar a
Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, criando as vagas
necessárias e a guarda prisional dessa Secretaria, para retirar a
Polícia Civil também a Polícia Militar da guarda dos presídios, já que
quem prende não pode tomar conta dos presos, pois essa relação
acaba por ser prejudicada pelo contato entre o policial e o preso.

Temos que estar atentos, porque hoje é esse comerciante o cidadão
baleado em tentativa de assalto., mas, amanhã, poderá ser o nosso
irmão, um parente. Infelizmente, .nesta questão de segurança pública,
o cidadão só percebe a complexidade do problema e lhe dá a devida
importância quando seu ente querido é atingido.

Portanto, não podemos nos calar nem ficar de braços cruzados.
Temos que exigir da Secretária Angela Pace que essa história seja
passada a limpo, e solicitar aos companheiros da CPI do Sistema
Prisional que convoquem as autoridades responsáveis, a fim de
explicar essas fugas. Se houver agente público conivente, deve ser
responsabilizado na forma da lei e na forma que prevê seu estatuto.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

quero fazer, perante o povo de Minas Gerais, breve reflexão sobre a
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questão das alianças eleitorais, da política feita com ética, 279
consistência e coerência. Todos sabemos que as alianças são feitas
com eventuais parceiros que não são do mesmo partido. Por
definição, só se faz aliança com partidos diferentes. Entretanto, existe
um limite, uma barreira quê me parece clara: a da ética, que distingue
a aliança viável da merar+ente oportunista, que passa por cima de
princípios fundamentais como honradez, dignidade e cuidado no trato
da coisa pública, da história das pessoas e dos partidos.

Feito esse preâmbulo, evidentemente não me cabe entrar na vida de
outros partidos políticos. Eles cuidam de si e sabem o que é melhor
para cada um. Mas chamo a atenção do povo de Minas Gerais para
uma ameaça que ronda Minas neste momento e que me parece ser
extremamente grave e, ao mesmo tempo, uma grande ironia. Há um
partido que, ao longo dos anos, tem levantado a bandeira da honradez
e da política feita com ética]  e princípios. Refiro-me ao PT. Entretanto,
nos últimos tempos, diante ! da possibilidade real de chegar ao poder,
começa a se afastar deses princípios. Temos visto isso no Pais
inteiro. Esse partido chegou a anunciar explicitamente a possibilidade
de uma aliança com Orestës Ouércia, contra o qual foram usados os
adjetivos mais pesados nojpassado. No entanto, tem a coragem de ir
à televisão anunciar que não há nada comprovado contra esse senhor
e que não há nenhuma çestrição de ordem moral ao Sr. Orestes
Quércia.

Esse partido, que prega a ética na vida pública, faz um movimento
inusitado em Minas Gerais e ensaia um namoro, que pode chegar a
um jogo de indecência explícita, com o Governador Newton Cardoso.
Isso consta hoje dos jorrais de Minas e da pauta da mídia das
eleições em Minas Gerais. Não me cabe discutir as questões internas
do PT. E não o farei. Cabê-me chamar a atenção do povo de Minas
Gerais, para que fiscalize ! a conduta, a maneira e os critérios para
conduzir a política e para estabelecer alianças. O limite ético deve ser
respeitado, porque, além dele, existe o pragmatismo indecente e
despudorado, que precisa, ser fiscalizado pela população. Conheço
muitos militantes do PT que têm tido, ao longo da sua vida política,
uma conduta irrepreensível e inatacável, independente de diferenças
de outra natureza ou ordem. Sempre disse isso desta e de outras
tribunas. Sei que não são todos que aceitam esse excesso de
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pragmatismo, que chega às raias da indecência. Se o ex-
Governador é um exemplo de! vida pública a ser seguido pelos
mineiros e é um exemplo de política feita com ética, com dignidade,
com honradez e com honestidade, então, caberá ao PT explicitar isso
para o povo de Minas Gerais. Ao contrário, se esse mesmo partido,
que junto com um grupo grande de militantes de outros partidos
políticos, entre os quais me incluo, trabalhou muito para explicitar e
para denunciar ao povo de Minas Gerais que o ex-Governador era um
exemplo da política feita sem ética, sem princípios, da política feita
sem respeito ao dinheiro público, então, qualquer possibilidade de
aliança, ou a efetivação da aliança, representará, em meu modo de
entender, um ônus e uma obrigação.

Caberá ao PT, com a sua trajetória, com a sua história, explicar ao
povo de Minas Gerais como se dá essa mágica, essa transformação.
Por que Quércia, que era inaceitável, passa a ser um parceiro
desejado? Por que Newton Cardoso, que sempre foi objeto das mais
severas críticas, passa a ser cortejado? E vejo aqui na minha frente o
Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem respeito exatamente pelas
razões que acabo de explicitar: a política feita com coerência e
seriedade. Mesmo com todas as divergências que existem, elas se
dão no campo da divisão da política, e não no campo da ética. De que
forma o PT agora está de braços dados com o Governador Newton
Cardoso? Como fica isso, como fica a ética na política? Essa é a
pergunta que faço ao povo de Minas Gerais.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado Amilcar
Martins, agradeço o aparte. Vivemos um dos momentos mais críticos
da vida nacional, O País, os Estados e os municípios estão com
enormes dificuldades oriundas de governos sucessivos, que faltaram
com o compromisso assumido com o povo, esse povo de Minas
Gerais a quem o senhor, insistentemente, pergunta em relação a algo
que não está na sua governabilidade e na sua ligação direta da
organização. Neste momento, cabe a cada um de nós, a mim, ao PT,
a V. Exa. e a seu partido, dar testemunho das nossas alianças, das
nossas relações de partido e das! relações diretas com o povo. O povo
não tem que responder às suas perguntas, ele deve que responder à
situação que se lhe apresenta hoje. Há muita dificuldade em
compreendermos esse momento que estamos vivendo. Mas V. Exa.
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está sendo maldoso quando faz uma pergunta e nos coloca como
aliados de um concorrente! nosso. O Sr. Newton Cardoso é candidato
ao Governo de Minas, como o Sr. Aécio Neves e o Sr. Nilmário
Miranda. E posso dizer com toda segurança que, desses três
candidatos, o maior portador de honra, de dignidade, de história de
compromisso com o povo, ido ponto de vista institucional, é o PT, com
todos os problemas que tem, que não são poucos. Com a sua
qualidade e seus defeitos humanos, não tenho dúvida. Se o povo de
Minas Gerais fizer a comparação entre esses dois candidatos, verá
que o PT ofereceu a Minas Gerais o que ele tem de melhor, de maior
qualidade e de maior combromisso com uma nova história de Minas.
Muito obrigado.

O Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado, Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Quero entender que a resposta de V. Exa. tranqüiliza a
opinião pública de Minas Gerais porque reafirma a impossibilidade de
se unir óleo com água. sãd coisas que não se juntam.

Agradeço a V. Exa. a gentileza por ter me cedido o seu tempo, já
que estava inscrito antes de mim, para que pudesse fazer este breve
pronunciamento. Agradeço, portanto, ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que antecipa a posi'ão do PT e reconhece, como afirmei aqui,
que um projeto ético não sé mistura com um passado de falta de ética,
de falta de compromisso com a verdade, com a coisa pública, de outro
projeto político.

* - Sem revisão do orador.
r Prte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscrições

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

Discussãd e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os

Pareceres de Redação FinI dos Projetos de Lei nos 1.009/2000, do
Deputado Paulo Piau, que cria o Programa Estadual de Apoio à
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Armazenagem na Propriedade Rural ou de forma comunitária;
1.639/2001, do Deputado Bilac Pinto, que altera a redação do
parágrafo único do art. 10 e do art. 20 da Lei n° 11.747, de 16/1/95,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Cláudio; 1.938/2002, do Sr. Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do Sapucaí
imóvel que especifica; e 1.972/2002, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia imóvel
que especifica ( A sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Requerimento do

Deputado José Henrique solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 1.886/2001.. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Sávio Souza Cruz

solicitando a inversão da pauta da presente reunião, de modo que os
Projetos de Lei n o

s 1.774/2001 e 2.179/2002 sejam apreciados em
primeiro e segundo lugares entre as matérias em fase de discussão.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
518199, do Deputado Paulo Piau, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12175, no que se refere à redução da carga tributária nas
operações com energia elétrica, na situação que menciona, e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na fõrma do vencido em 1 turno com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Presidência vai renovar a votação do
projeto. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado,
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em 20 turno, o Projeto de Lei n° 518/99 na forma do vencido em l
turno. A Comissão de Redação.

Sus pensão da Reunião
O Sr. Presidente - A PreSidência vai suspender a reunião por 1 hora

e 25 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reãbertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de
comunicar a V. Exa. que a Bancada do PDT já está preparada, com
os seus Deputados em Ple9iário, para votar o projeto do IMA.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em nome do PT, quero dizer
que o Projeto de Lei n° 1.714/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz, e
o Projeto de Lei n°2.179/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, têm
integral apoio de todos os Deputados do Partido.

O Deputado João Leite: - Sr. Presidente, o PSB também vota
favoravelmente aos ProjetoS de Lei n°5 1.774/2001 e 2.179/2002.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, gostaria apenas
de reforçar a posição do Líder da Bancada do PDT. Nosso partido, na
pessoa dos Deputados João Batista de Oliveira e Alencar da Silveira
Júnior, deste Deputado e dos três que estão em comissão, certamente
votará a favor desses dois projetos, muito importantes para esses
servidores.

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, em nome do PT, digo
que a nossa bancada votal a favor, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei
nos 1.774/2001 e 2.179/2002, por justiça aos servidores deste Estado
edoIMA.

O Deputado Antônio Andtade - Sr. Presidente, há pouco realizamos
uma reunião com os Presidentes dos Sindicatos, tanto o do IMA,
quanto o do CETEC, e expusemos-lhes, claramente e com toda a
honestidade, o risco de se aprovar esse projeto. Determinados
Deputados, que estão falando em votar, desconhecem a Lei de
Responsabilidade Fiscal e Lei Eleitoral. Eles sabem muito bem que,
se esse projeto for aprovado hoje, com toda a certeza jogará a
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esperança do funcionalismo por terra. Todos os que se
pronunciaram sabem da responsabilidade em votar este projeto hoje.
Discutimos claramente o risco de votarmos este projeto. Todo o
funcionalismo, a exemplo dos servidores da educação, ficará, por três
ou quatro anos, sem o plano de carreira. Acertamos com os
Deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva e com o Governo
e mostramos aos dois membros dos sindicatos presentes que o mais
correto seria não cometermos a irresponsabilidade de votar hoje esse
projeto, deixando todo o funcionalismo com a incerteza, sem saber se,
daqui a três ou quatro anos, poderá ter um plano de carreira. Foi
acertado que não votemos o projeto e que o Governo, como fez com
os 250 mil funcionários da educação, encaminhe, como encaminhará
amanhã, o plano de carreira e o estatuto dos 250 mil funcionários da
educação, para serem votado. A tabela e o piso salarial serão votados
por uma lei ordinária no ano que vem. Inseriremos no orçamento tudo
o que foi votado. Do contrário será feito um questionamento de
inconstitucionalidade, que será julgado pelo Supremo. Assim, só daqui
a três ou quatro anos, com toda a certeza, terão o plano de carreira.

Não sou eu que farei o questionamento. Estou dizendo, com toda a
franqueza, aquilo que os Deputados não tiveram e não têm coragem
de dizer. Eles vêm à tribuna falar o que vocês desejam ouvir, sem
dizer a verdade. Se votarmos a redação final desse projeto, ele só
será encaminhado ao Governador na sexta-feira, portanto já no
período eleitoral, a menos de 100 dias. A Procuradora não terá outra
opção, a não ser fazer o questionamento da inconstitucionalidade do
projeto. Qualquer advogado ou assessor de gabinete parlamentar
sabem desse risco. Então, está em suas mãos. O projeto pode ser
votado e, daqui a quatro anos, terão um plano de carreira. Do
contrário, a educação, com seus 250 mil funcionários, representando
mais da metade do funcionalismo público, estará recebendo amanhã o
estatuto para ser votado. Ele foi feito a oito mãos: quatro do SIND-
UTE e quatro da Secretaria da Educação, e será encaminhado a este
parlamento para ser votado. Assim, terão o piano de carreira que
nenhum outro Governo nem nenhum Deputado que se pronunciou
aqui tiveram a coragem de encaminhar a esta Casa. Trata-se de um
risco que vocês correm. Se estiver em votação, votarei a favor. A
responsabilidade é de vocês. Se for votado, terão o plano de carreira
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daqui a quatro anos; se nãb, terão neste ano.

O Deputado João Leite Não participamos do acordo entre o Líder
do Governo e as outras Lideranças. Participamos da pauta da
Assembléia que traz para !o dia de hoje a discussão, em 2° turno, do
projeto mencionado pelo Líder do Governo. Por que não houve
manifestação do Governo, até este momento? Se não era possível a
votação, por que esperar até o 2 0 turno para dizer aos trabalhadores
que não é possível votar? Os argumentos são os da LRF, e são
corretos, porque hoje é o último dia. A Comissão de Redação já
fechou os seus trabalhos hoje? Caso contrário, é possível ainda
votarmos e encaminhar aoGovernador. Por que apenas na sexta-feira
esse projeto seria enviado ao Governador?

Lamentamos e apenas agora ficamos sabendo que o Governo não
concorda com o projeto, que já tramitou na Assembléia e está no 2°
turno. O acordo feito pelo' Líder do Governo não foi feito conosco.
Estamos presentes para votar favoravelmente. Obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado João Leite
que a Comissão de Redação Final não foi aberta no horário previsto.
Não há mais condições de fazer a redação do projeto.

O Deputado Miguel Mbrtini - Sr. Presidente, o que estamos
percebendo é que, nestes' três anos de Governo Itamar Franco, S.
Exa. gerou expectativa no servidor público estadual, dizendo que
corrigiria as distorções existentes. Assumiu, em relação ao piano de
cargos e salários, compromissos que não foram cumpridos. A
Assembléia Legislativa deu ao Poder Executivo autonomia plena para
corrigir as distorções salariais existentes no Estado, por meio de lei
delegada, o que aprofundo u ainda mais essas distorções. Um projeto
do IMA foi apresentado por Deputado da base de apoio do Governo,
foi discutido nas comissões, passou em 1° turno, e agora estamos
vendo que o Governo nunc a teve interesse em sancionar esse projeto.
Qualquer discussão poderia ter sido feita com os representantes dos
servidores junto ao Colégio de Lideres. Houve tempo para isso, mas o
assunto nunca foi tratado. Estamos aqui para votar e queremos votar
o 20 turno. Estamos percebendo que este Governo, que não resolveu
coisa alguma, que foi um 

1 
desastre para este Estado - e talvez fique

marcado como o pior de toda a história de Minas Gerais -, agora
acena com a possibilidade de transferir para o Governador que virá a
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organização do plano de carreira do servidor público. Aí ficará fácil
para S. Exa., porque parecerá que foi o bonitinho que resolveu o
problema; mas o próximo Governador é que terá de encontrar os
mecanismos para a aplicação da lei. Então, lamentamos e vamos
continuar no Plenário para votar. Se o Governador quiser vetar, se
alguém quiser viver o desgaste de tentar negar ao servidor aquilo que
tinha esperança de obter - e que é justo -, que tente.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero,
em meu nome, manifestar que votarei favoravelmente a esse projeto
do plano de carreira dos servidores do IMA, até porque a Constituição
Federal tem de ser cumprida. Ostado tem de se estruturar, porque
os bens e serviços públicos somente fluirão a partir da hora em que
tivermos o plano de cargos e salários de funcionários, sem estes
artifícios comuns que até mesmo este parlamento - principalmente a
parte da base do Governo - utiliza, por meio de contratações
indefinidas.

Precisamos nos lembrar de quê este parlamento - não sei se neste
ano ou no ano que vem - tem de fazer um estudo conjunto com o
Governo para se estruturar e lotar um número bem definido de
funcionários públicos em todos os setores, estabelecendo assim um
plano de desenvolvimento adminitrativo ao longo de, talvez, 20 anos,
que colocará aqueles que são contratados numa forma funcional
digna. Depois, serão eliminados esses artifícios de contratos, e, quem
sabe, daqui a 20 anos, todos poderão gozar do direito de ser servidor
público concursado. Mas temos de partir da realidade atual, construir
o Estado pela estruturação das diversas Secretarias e, na medida do
possível, assumir a responsabilidade de compatibilizar receita e
despesa a cada ano, por meio de um Plano Plurianual de Ação
Governamental bem definido, realista, de uma Lei de Diretrizes
Orçamentárias realista, de um orçamento também realista. Além
disso, temos que sempre ter caracterizados dinheiro, fundos,
reservas, para podermos aprovar leis como a do IMA. Estamos
fazendo a coisa de forma fragmentada, e isso é lastimável; porém,
neste momento específico em qe estamos tratando da estruturação
do IMA como um todo no Estado, mesmo não querendo ser
irresponsável, vou sê-lo e votarei a favor do projeto.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, farei alguns
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comentários como Presidente da Comissão de Agropecuária e, ao
final, um apelo ao Governador Itamar Franco.

Tivemos, nos últimos quatro anos, profunda transformação no
Estado, na qualidade e ha certificação da produção, graças ao
trabalho dos funcionários 1 do IMA, ao conhecimento técnico que
possuem e ao comprometimento que têm com essa causa. O seu
fazer profissional, a sua ação nos campos, em todas as regiões de
nosso Estado, geraram bilhões, inclusive para construir o Aeroporto
de Juiz de Fora. Considerndo tudo isso, hoje o Governo fatura os
louros da erradicação da febre aftosa e da doença de new castle na
agropecuária de Minas Gerais, agropecuária de excelência e de
exportação, na suinoculturd. Assim, o IMÃ é gerador de riquezas para
o Governo e para o povo nineiro. Logo, a arrecadação que entra nos
cofres do Estado passa pela credibilidade dada por esse órgão aos
produtos.

O IMA gerou recursos, inclusive para pagar o aumento
governamental concedido 1 aos servidores daquele segmento; e,
mesmo assim, não está conseguindo ser reconhecido pelo Governo
do Estado quando luta para melhorar a sua própria situação salarial.
Portanto, estamos tratando aqui de abnegação, de atitude heróica e
comprometimento com a história e com o povo mineiro.

Todos os projetos do agrõnegócio mineiro que tramitam nesta Casa
são votados por unanimidade, pois o IMA é referência técnica e
científica para o Brasil e para Minas Gerais. Sabemos que esse
projeto não encontra obstáõulo à sua tramitação entre os Deputados,
nem mesmo entre aqueles'que receberam recomendação do Governo
para não aprová-lo, mas que o reconhecem e querem votá-lo, apesar
dessa orientação.

Gostaria de propor ao Governador Itamar Franco e à sua bancada
que orientem seu Líder a ter, no mínimo, um gesto de boa-vontade
para com os servidores daquele órgão. Se não é possível discutir
vencimento, vamos discutir pelo menos carreira, pois, se vetarmos e
matarmos o projeto no nascedouro, com certeza estaremos
cometendo o pior ato de un- ser humano: demonstrar ingratidão, neste
caso aos funcionários do IMA, que se dedicaram, receberam
propostas para trabalhar na iniciativa privada e recusaram, porque são
devotados ao serviço público.
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Então, propomos mais um contato do Líder do Governo com o

Palácio, para ver se pelo menos tratamos da carreira e garantimos a
verba orçamentária a vigorar em 1 0/1/2003, o que demonstraria que o
Governo reconhece que o IMA não está cuidando apenas, como
parece, da questão de qualidade Øe alimentos, mas da sustentação da
economia do nosso Estado, que é voltada para o agronegócio.
Portanto, o IMA é gerador de riquezas para Minas Gerais e é preciso
que um pouco dessa riqueza retorne para os seus servidores.

Cumprimento o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor desse projeto,
as Lideranças e os técnicos e agradeço, em nome da Assembléia
Legislativa, tudo o que o IMA fez para nos assessorar nos projetos
que tramitam nesta Casa.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, o Partido Socialista
Brasileiro - conforme os companheiros João Leite e Miguel Martini já
se manifestaram - votará favoravelmente a esse projeto de lei.

Como o Deputado João Batista de Oliveira disse, o IMA tem dado
grande contribuição à Comissão de Política Agropecuária. O projeto
em pauta foi construído pélas mãos dos funcionários, em
entendimento com o Governo. Esses funcionários, depois, visitaram
os nossos gabinetes, pedindo-nos apoio. Portanto, foi um esforço
muito grande chegar até o 2° turno, para simplesmente o Governo
dizer que não vota mais o projeto. E inadmissível mobilizar os
funcionários - que participaram de sua construção, visitaram os
gabinetes e nos mostraram que ele é legítimo importante e atende aos
seus interesses e aos de Minas Gerais - para nada. Agora, no 2°
turno, o Plenário está praticamente vazio, porque a base do Governo
entende que o projeto não deve ser votado.

Quero fazer um apelo ao Líder do Governo, para que mantenha
entendimento com o Governo do Estado a fim de que todo esse
trabalho feito até agora não seja desperdiçado, o que traria
desencanto a esses funcionários que tanto têm contribuído para as
nossas Minas Gerais, para a agricultura e o abastecimento do Estado.
Muito obrigada.

O Deputado Edson Rezende -. Sr. Presidente, a paciência do povo
tem limites, e não podemos abusar dela, no caso, da paciência dos
servidores do IMA. Esta Casa tem o maior respeito pelo trabalho que
o IMA tem prestado.
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Neste caso, seria a mesma coisa que nadar e morrer na praia.

Temos visto o trabalho dos servidores do IMA, acompanhando o
projeto nas Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária, de
Fiscalização Financeira e de Administração Pública, e vimos a luta
dos funcionários para que o projeto fosse aprovado em 1° turno. E
agora, que esse projeto está em 2 0 turno, vamos dizer a eles que não
se pode aprová-lo. Não é 1 possivel acontecer isso. Acho que é uma
questão de responsabilidade desta Casa.

Sr. Presidente, quando b Deputado Dalmo Ribeiro Silva tomou a
iniciativa de apresentar esse projeto, cuja iniciativa deveria ser do
Executivo, o fez no vácuo deixado pelo Governo, que se eximiu de
apresentá-lo.

Quero, mais uma vez, dizer que tenho acompanhado a luta dos
servidores da educação, desde 1999, quando o Governo prometeu
que apresentaria o plano de carreira e a tabela de vencimentos. O
Governo deixou para a última hora a entrega desse projeto e vai
entregar o plano de carreira amanhã, sem a tabela de vencimentos.
Vamos aprovar o plano de barreira, mas a tabela de vencimentos para
o ano que vem não está garantida, mesmo se a lei estabelecer que,
60 dias depois de 1° de jar5eiro, o Governo do Estado encaminhará à
Casa o plano de carreira. Assim, apesar de contemplado pela lei, não
estará garantida a vigência desse compromisso.

Quero citar o Código de Saúde, que foi aprovado em setembro de
1999. Essa lei previa que õ Governo encaminharia à Casa o plano de
cargos para o pessoal d Vigilância Sanitária. Sabem quando o
Governo encaminhou o projeto? Ele ainda não chegou à Casa. Havia
o prazo de 60 dias para se fazer isso, mas o Governo não o fez. Na
mesma situação em que 4e encontram os servidores da educação,
agora estão vocês.

Se alguém disser que este projeto é inconstitucional, está dizendo,
na verdade, que não está .com vontade de aprovar esse plano. Isso
quer dizer que há um desejo de não acertar essa questão com o IMA.
Se vier mesmo o plano de carreira, não está garantido que também
venha a tabela de vencimentos adequada, porque o Líder do Governo
já indicou que se pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade.

O projeto já está no ponto em que se espera a sua aprovação. Há
fragilidade de iniciativa no] projeto? Ele realmente tem um vicio de
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iniciativa, mas o Executivo não tomou essa iniciativa, que foi
tomada pelo Legislativo, que demonstrou o seu comprometimento
com os servidores do IMA. Se o Governo ou alguém tiver que tomar
alguma atitude contrária aos servidores do IMA, que o faça e assuma
a sua responsabilidade. Vamos cumprir o nosso dever como
Deputado.

O Deputado Cristiano Canêdo - Sou membro da Comissão de
Administração Pública, nomeado relator desse projeto em 1° turno.
Estudamos a matéria, estivemos diretamente com os representantes
dos funcionários do IMA, discutimos com a associação dos
funcionários, com a Secretaria da Agricultura. Apresentei o relatório,
que foi aprovado na Comissão, veio a Plenário em 1° turno e foi
aprovado. No 20 turno, estudamos novamente o projeto. Fui nomeado
relator. Algumas empresas do Estado procuraram participar desse
projeto. Meu relatório não incluiu, a pedido dos funcionários, e foi feito
o vencido em 1° turno, votado e aprovado na Comissão. Vem agora a
matéria para Plenário, colocada na ordem do dia.

Todos já entenderam a necessidade do plano de cargos e salários,
também de outros órgãos, mas, principalmente, do IMA, porque cria a
figura do fiscal sanitário, que é obrigatória. Estamos discutindo a
qualidade da carne bovina para exportação, do leite mineiro para
exportação, da muda de café, das mudas frutíferas. De tudo isso o
IMA participa. Funcionário técnico não nomeado para a função não
pode fiscalizar e multar. E preciso haver fiscal sanitário.

Esse projeto representa riqueza para Minas, aumento de receita,
muito mais que despesa salarial no orçamento. E autofinanciável. O
Governo vai arrecadar muito mais do que gastar com os funcionários.

Apresentei o relatório na comissão e ele foi aprovado em 1 0 turno.
Votamos e aprovamos também o meu relatório em 2 0 turno. Para quê?
Que papel estamos fazendo nas comissões? Estamos aqui para votar.
Meu trabalho não será inútil. Continuamos de pé, a bancada e os
Deputados. Conclamo esta Mesa;a colocar em votação esse projeto.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, peço a
atenção das galerias. Conversamos com os líderes do IMA ali fora. O
que o Líder do Governo, Deputado Antônio Andrade, colocou é sério.
Entenderam que a decisão cabe não só à liderança, mas também aos
senhores.
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Gostaria que V. Exa. intefrompesse a sessão por cinco minutos e

fizesse uma coisa atípica: concordasse com a entrada das lideranças
no Plenário para discutir e colocar a posição tirada ali fora, a fim de
esclarecer o que está acontecendo. Não adianta o PDT votar
favoravelmente, não adiarfta conseguirmos quórum e aprovarmos o
projeto para, depois, perdekmos. A decisão cabe à liderança sindical e
aos senhores.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apesar de todo o
respeito que tenho pelo Líder Antônio Andrade, que muito tem feito
neste Plenário, quero esclarecer alguns pontos.

Primeiramente, não vim à tribuna falar de forma demagógica e tentar
aprovar matéria que não pdderia surtir efeito.

E dos 180 dias, antes da i sanção do projeto de lei pelo Governador,
desde o mês de dezembro, até o momento, e para que o Governo
sancione o projeto de lei, isto é, após a aprovação em 2 0 turno,
marcando uma reunião parta amanhã, para redação final, certamente
estaremos dentro do prazo, não contrariando a Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Este Plenário é soberano. Já estou cansado de aqui estar, porque
não tenho nenhuma falta em reunião ordinária. Portanto, entendo que
V. Exa. ponha o projeto em pauta para que seja votado, e, se o
Governo quiser argüir a inconstitucionalidade, que o faça. Caso
contrário, a Assembléia não poderá pagar esses ônus. Como disse o
Deputado Cristiano Canêdõ, o projeto esteve em várias comissões,
portanto, a matéria tem de ser votada. Com isso, V. Exa. dará sinal de
que verdadeiramente o Plenário tem de ser respeitado. Se o Plenário
rejeitá-la, a responsabilidade será da Assembléia; se aprová-la, a
responsabilidade de sancionar ou não o projeto será do Governador.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar, para hoje, a votação do projeto do plano de carreira. E
claro que o Líder do Governo tem razão: da forma como está, o
Governo pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade,
anulando o processo do plano de carreira. Isso é verdade, e é bom
que os funcionários públicos não se iludam, porque existe a Lei de
Responsabilidade Fiscal, que é uma lei de irresponsabilidade social,
para que qualquer benefício ao funcionalismo público tenha de ser
sancionado em 180 dias, artes do término do Governo, até o dia 3 ou
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4. Não o fazendo, caberia uma ação de inconstitucionalidade. Não
vejo outra saída, porque a que foi oferecida, por exemplo, na ocasião
do plano de carreira da educação não resolveu; foi uma saída para
inglês ver e deixou-me insatisfeito.

Para não haver inconstitucionalidade, o plano de carreira não pode
conter nada que aumente os salários ou produza modificação na
carreira, qüinqüênio, percentual de avaliação de desempenho, tabela.
Tudo isso deveria existir para o futuro Governo. Para ser aprovado
sem inconstitucionalidade, o plano não pode conceder nenhum
benefício. Tudo teria de ser remetido ao próximo Governo. Se isso
acontecer, que se discuta, com o próximo Governo, o novo plano de
carreira. Neste Governo, cabe aprová-lo, sancioná-lo ou vetá-lo, argüir
a inconstitucionalidade ou não. Cabe a este Governo essa
responsabilidade. Não adianta discutirmos com este Governo, que já
está terminando, algo que dependa do próximo.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar
de falarmos em nosso nome, muito do que dissermos representará a
opinião da Bancada do Partido Liberal. Não seremos nós que
torpedearemos um projeto em 20 turno, com a complacência ou não
de quem quer que seja.

Na verdade, temos de questionar se houve falha na tramitação. Se
houve vício de origem, deveria ter morrido no nascedouro, na
Comissão de Justiça.

Manifesto a minha simpatia e meu reconhecimento ao IMA. Digo
algumas coisas endossado pelos Deputados Eduardo Brandão,
Agostinho Silveira e Anderson Adauto. Em meu nome defendo este
Estado, que tem responsabilidade social. Oxalá Luiz Inácio da Silva,
assumindo a Presidência, promova uma revisão nessa desgraça do
FMI.

Critico a tramitação do projeto, se veio com vício de origem. Sou
profissional de saúde e estou cansado de ver colegas entrarem com
projetos na área de saúde, determinando esse ou aquele atendimento
pelo SUS. Nós, da área de saúde, não propomos esses projetos,
porque sabemos que não têm validade, porque o SUS é federal. Isso
não é competência dos Deputados Estaduais. Temos de ter bom
senso na hora de legislar.

No momento em que esse projeto chega nesse impassé ou



293

imbróglio, peço aos Deputados em final de mandato passem a
olhar com mais determinação, na Comissão de Justiça, se o projeto é
constitucional.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, estranho essa postura
do Líder do Governo de dizer aos representantes dos servidores que o
Governador poderá argüir inconstitucionalidade.

A Assembléia Legislativa tem uma Comissão de Justiça que tem
agido com muito rigor. Ap passar por essa Comissão, o referido
projeto foi considerado constitucional. A Casa deve ter segurança nas
suas comissões. Os Deputados que representam a Assembléia
Legislativa na Comissão de Justiça e o quadro técnico devem ser
respeitados.

Se passou como constitucional, cabe votar e mandar ao
Governador. Se argüir a ccirnstitucionalidade, não quer dizer que seja
inconstitucional.

A Casa deve votar imediatamente. Deixe que o Governador tome a
sua posição.

O Deputado Antônio Aridrade - Sr. Presidente, poderíamos dar
continuidade à votação, põrque ainda temos os Projetos n os 1.764 e
1.939 para serem votados. Se votarmos, adiantaremos o processo de
votação, enquanto se disSitem os projetos do IMA e da Ciência e
Tecnologia.

Não estão entendendo. Estou querendo que votem o projeto, e não
impedindo sua votação. Apenas quero acelerar o processo. Para ser
votado o projeto do IMA, há dois projetos a serem votados antes.
Enquanto vai-se discutindo, votamos os demais projetos. Estou
pedindo que votem, já que não há acordo em contrário.

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. sabe, assim como o Líder do
Governo, que não é possível essa inversão de pauta. Temos que
votar agora, imediatamente, o projeto e depois continuarmos com a
votação dos demais.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, qual é o próximo projeto em
pauta a ser votado?

O Sr. Presidente - A matéria que se encontra em votação é a
Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2001, do Deputado Cabo
Morais, que altera o art. 39 da Constituição do Estado e acrescenta
artigo ao ADCT.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como não temos quórum

para votação das emendas nem do Projeto de Lei Complementar, a
próxima matéria seria o Projeto de Lei n° 1.764/2001, do Governador
do Estado. Está correto ou houveinversão a partir de requerimento?

O Sr. Presidente - Houve requerimento do Deputado Sávio Souza
Cruz. Realmente está invertida, mas após a votação das matérias que
se encontram em processo de votação. E a proposta do Deputado
Sávio Souza Cruz refere-se às matérias que se encontram em
discussão. A primeira matéria, após a votação, é o Projeto de Lei n°
1.764/2001.

O Deputado João Leite - Estamos, então, em condições de votar
esses projetos. As emendas e a lei complementar, não. Serão
colocados, em votação, esses projetos?

O Sr. Presidente - Nossa intenção, neste primeiro momento, é votar
a Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2001, até que possamos
verificar o quórum necessário. Caso não o tenhamos, passaremos à
votação das matérias seguintes.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 1° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 62/2001. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, 1, c/c os arts. 201 e 255, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim", e os
que desejarem rejeitá-la registraão "não". A Presidência lembra ao
Plenário que proposta de emenda à Constituição será aprovada se
obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A fim de proceder à votação
por meio do processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados
que ainda não registraram sua presença no painel, que o façam neste
momento. A Presidência vai renovar a votação da proposta, salvo
emenda. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente, é notório
que não há 48 Deputados em Plenário, que o quórum cairá e a
reunião terminará neste projeto. Já havia feito apelo ao Presidente
para que paralisasse a reunião. Não tenho bola de cristal, mas sei o
que ocorrerá daqui a 5 minutos.

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência informa
ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que a votação da Proposta de
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Emenda à Constituição q° 62/2001 só será levada adiante se
obtiver o quórum necessário. Veremos quantos Deputados estão
presentes e, se houver o quórum que nosso Regimento Interno
determina, continuaremos a reunião. Se não o houver, esta
Presidência determinará recomposição do quórum para tentar a
continuação dos trabalhos.I

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta, salvo emenda.
- Procede-se à votação nominal por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaam 23 Deputados. Não há quórum para

votação. A Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6 0 do art.
249 do Regimento Intemd, solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição do quórum.

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Não há

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

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga a presente reunião até às 19h59min. A
Presidência solicita ao Sr.! Secretário que proceda a nova chamada
para recomposição do qu&um.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Não há

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

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.774/2001, do
Deputado Sávio Souza Crúz, que estrutura os quadros especiais de
pessoal das administrações públicas estaduais autárquica e
fundacional e das instituiçôõs que menciona e dá outras providências.
A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1 0 turno com as Emendas n°s 1 a 8,
que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Sávio Souza Cruz - Em meu entendimento, ainda

haveria um projeto a ser votado antes deste. Fiquei, portanto, sem
compreender, porque a informação prestada ao Plenário é que, além
da proposta de emenda à Constituição, haveria um outro projeto.
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Então, antes de discuti-]o, peço a V. Exa. que responda à questão
de ordem, e, se for mesmo o caso de esse projeto estar em pauta,
gostaria de contar com a compreensão de V. Exa. para que me
conceda novamente a oportunidade de discuti-lo.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sávio Souza
Cruz que não houve quórum para votação de propostas de emenda à
Constituição, que dependem de quórum especial, mas como
responderam à chamada 30 Deputados, há quórum para discussão
dos projetos da pauta. Com a palavra, para discutir o projeto , o
Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, agradeço o
esclarecimento da questão de ordem. Sobre tudo o que foi dito
durante esta reunião a respeito deste projeto de minha autoria, que
tramita desde setembro do anã passado, e sobre o projeto de
inspiração semelhante, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que trata de carreira talvez tão necessária e urgente quanto a do
corpo de servidores da Ciência e Tecnologia do Estado - a do IMA -,
do meu ponto de vista ficou claro, desde a apresentação do projeto,
nos entendimentos que mantive com os servidores da área de ciência
e tecnologia, que tínhamos dificuldades a serem vencidas. Portanto, o
que ocorre na reunião de hoje não é novidade nem surpresa para
esses servidores. Há, de fato, dificuldades de naturezas legal e
constitucional a serem vencidas. E, para que se vençam essas
dificuldades, é necessária uma agregação de forças entre os Poderes
Legislativo e Executivo. Somente assim, havendo disponibilidade,
decisão do Poder Legislativo, calcada, evidentemente, na
possibilidade de atender a essas demandas, é que poderíamos,
através de projetos de iniciativa de parlamentares desta Casa, corrigir
a questão urgente de dotar carreiras importantes do serviço público do
Estado de Minas Gerais.

Percebemos o impasse a que chegamos no presente momento, o
qual nos leva a refletir sobre o melhor caminho a seguir. Há riscos nos
dois caminhos. A nossa decisão reproduz o que é, em síntese, a
nossa vida, seja profissional, seja pessoal, seja política. Portanto, não
há caminhos sem riscos.

A simples aprovação dos dois projetos, a qual aparentemente
poderia caracterizar uma grande vitória dos dois corpos de servidores,
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pode, em curtíssimo prazo, revelar-se altamente perigosa e até
negativa, tanto pelo veto do Governador do Estado quanto pela
possibilidade de ajuizámento de uma ação direta de
inconstitucionalidade, seja Ibor parte da Procuradoria-Geral do Estado,
seja por parte de qualquer outro órgão capaz de questionar a
constitucionalidade nos termos definidos pela Constituição.

Isso poderia submeter ossunto a uma constrangedora situação de
ficar "sub judice", e, como tal, além de não gerar os efeitos que
desejamos, estará também! impedindo que outros instrumentos legais,
alguns - quem sabe? - até de iniciativa do próprio Executivo, possam
corrigi-lo e atingir a nossa meta de reconhecimento dos méritos dos
servidores da área de ciência e tecnologia e do Instituto Mineiro de
Agropecuária.

Na minha opinião, esse 'é o risco que corremos se aprovarmos
esses dois projetos. Em não os aprovando, também há riscos a serem
avaliados, como o da manutenção indesejável de um "status quo" que
vem vigorando nessas duas carreiras específicas em prejuízo para
Minas Gerais. Na verdadel na área de ciência e tecnologia, Minas
Gerais custou a constituir lima massa crítica de pessoal, o que fez
com que, durante algum Itempo, estivesse na linha de frente do
contexto dos Estados brasileiros, no tocante à pesquisa científica e
tecnológica.

Fico muito à vontade por 'ver ao lado de V. Exa. o Deputado Mauro
Lobo, que teve a honra e a oportunidade de prestar serviços ao
Estado, como os que vem] prestando nesta Casa, quando ocupou o
cargo de Secretário de Ciência e Tecnologia. O mesmo ocorre em
relação ao IMA.

Congratulo-me com o Deputado João Batista de Oliveira, que tem
conhecimento de causa  como Presidente da Comissão de
Agropecuária desta Casa e que salientou os inestimáveis trabalhos
que o Instituto Mineiro de Agropecuária vem prestando a nosso
Estado.

Mas essa manutenção é também perigosa, porque a massa crítica
de pessoal, de inteligência, de competência e de experiência
acumulada pelo Estado, tanto na área de ciência e tecnologia como
na área da agropecuária, cómeça a se perder, pelo desestímulo, pela
impossibilidade de os servidores continuarem prestando os seus
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serviços e realizando as suas funções com os níveis salariais que
percebem.

Para se ter uma idéia, lembro um exemplo, que não me canso de
repetir: hoje, um doutor, apesar de concluir a sua formação em 3°
grau, o seu mestrado e o seu doutorado, ingressa no plano de carreira
de pesquisador do Estado de Minas Gerais com um salário inferior a
R$1.000,00, que não é atrativo para profissionais desse quilate, dos
quais o Estado tanto precisa.

A Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC - é um
exemplo vivo disso. Já empregou mais de 300 técnicos de nível
superior, mas, hoje, o seu quadro está reduzido a cerca de 50, muitos
com projeção de aposentadoria próxima.

A manutenção do atual quadro pode também fazer com que cada
vez mais se perca essa inteligênóia e essa capacidade do Estado em
atuar nessas duas importantes áreas.

Há uma proposta trazida a esta Casa pelo Governo, por meio do seu
Líder, de encaminhar planos de carreira sem tratar de vencimentos,
que ficariam para ser estabelecidos em lei complementar, em janeiro
do próximo ano, nos mesmos moldes de acordo recentemente
fechado na área da educação. Há também nessa estratégia um risco.
O mais evidente seria o descumprimento. Portanto, confesso que
estou em dúvida de qual caminho seguir e qual o menor risco, o mais
aceitável.

Mas um risco é inaceitável: que votemos essa matéria sem estar
conscientes de qual é o melhor caminho. Sempre insisto em dizer que
quando não se sabe aonde se quer chegar qualquer caminho parece
bom. Sabemos aonde queremoschegar. Queremos revitalizar a área
de ciência e de tecnologia em Minas Gerais e o corpo dos servidores
do Instituto Mineiro de Agropecuária. Como fazê-lo e qual o melhor
caminho?

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, precisamos de ter
um quórum mais robusto e seguro para examinar essa matéria. Diante
disso, quero encarecer a V. Exa., ainda no prazo que tenho para o
meu pronunciamento, que pode usá-lo dele para fazer nova chamada
de recomposição de quórum para - quem sabe? - tratar do assunto

rÀ



299
com um quórum ainda maior.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para recomposição
do quórum.

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

quórum para a votação, mas o há para a continuação dos trabalhos.
Com a palavra, para continuar a discutir o projeto, o Deputado Sávio
Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souz
1 
a Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

esta verificação demonstra a minha preocupação, uma vez que temos
possibilidade de continuaria discussão do processo, mas não temos
quórum para a votação.

Não sei se não seria o acaso trabalhando a nosso favor, já que,
diante das dúvidas e incertezas que apresentei e de todas as
alternativas que se nos apresentam no momento, talvez, esse
interregno para discussão do processo permita o amadurecimento de
alguma emenda ou o aperfeiçoamento de uma solução.

Nesses termos, discuto o projeto na expectativa e convicção de que
esta Casa, em conjunto com o Poder Executivo, encontre uma saída
para essas duas carreiras, de tanta importância para nosso Estado.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o

Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

servidores das instituições de ciência e tecnologia do Estado, o
Deputado Sávio Souza Crdiz colocou com muita propriedade as suas
apreensões em relação ao andamento desses projetos.

Em determinado momento, pude ocupar a Secretaria de Ciência e
Tecnologia e conhecer de 'perto o trabalho realizado pelas instituições
ligadas à área da pesquia e do desenvolvimento tecnológico em
nosso Estado. Naquela lépoca, era motivo de preocupação o
esvaziamento dessas instituições. Em determinado momento,
provocado pela legislação federal em relação ao processo de
aposentadoria dos funcionários públicos, víamos com apreensão o
número excessivo de solicitações de aposentadoria, o que levava ao
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esvaziamento dessas instituições. Procurávamos, de alguma
forma, vislumbrar um caminho para evitar que tal ocorresse. Havia por
parte do Governo Federal uma proposta de reforma administrativa,
que não veio conforme nossa expectativa.

Minas Gerais, que era um Estado de vanguarda na educação e
ocupou posição importante na área da pesquisa e do desenvolvimento
tecnológico, está perdendo posição, caminhando para a retaguarda do
desenvolvimento. Não podemos assistir passivamente a esse fato.
São Paulo continua prestigiando suas instituições, sua Fundação de
Amparo à Pesquisa. O Rio de Janeiro aumenta investimentos nessa
área, o mesmo fazem Pernambuco, o Rio Grande do Sul, o Paraná. E
Minas Gerais diminui seu quadro na área de ciência e tecnologia, na
área do desenvolvimento tecnológico. Conhecemos perfeitamente, e é
senso comum, o fato de que não se desenvolve um Estado ou um
Pais sem investimentos na área de ciência e tecnologia. E ciência e
tecnologia não se faz sem definição de quadro de carreira para seus
funcionários. Trazemos nosso apoio aos projetos em tramitação. Para
que se repense a área de ciência 'e tecnologia, é necessário cuidar de
seus recursos humanos. Para tanto, faz-se necessária uma proposta
do Governo do Estado para o segmento. Se não agirmos
rapidamente, ficaremos assistindo ao processo de deterioração da
área de ciência e tecnologia em nosso Estado. Concordo com as
ponderações do Deputado Sávio Souza Cruz, mas, se esta Casa não
tomar uma atitude política, levando adiante esses dois projetos,
estaremos dando ao Governo mais tempo não para mudanças, mas
para empurrar as propostas e as aspirações dos funcionários,
condenando Minas Gerais à L retaguarda do progresso e do
desenvolvimento econômico-social que tanto almejamos. Se
analisarmos as duas hipóteses, veremos que avançamos com o
projeto ou aguardamos uma proposta do Governo, que só seria
consubstanciada no próximo Governo. Acredito que a primeira seria,
no mínimo, um ganho político. Se paralisarmos esse projeto,
deixaremos a questão para ser solucionada no próximo Governo. Se
avançarmos e perdermos, poderemos retomar a questão no próximo
Governo, mas teremos feito algo. Se acharmos que o Governo vetará,
que o faça, mas que tenha o seu desgaste, que defina que não foi
capaz de desenvolver uma política de ciência e tecnologia para o
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nosso Estado, que não soube desenvolver uma política de
recursos humanos em Minas. Na minha opinião, temos que avançar
com esse projeto, lutando por que seja aprovado nesta Casa. Caso o
Governador venha a vetá-lo, que o faça. Mas eu seria cúmplice do
caos em que se encontra ia área de ciência e tecnologia, caso não
avançasse com esse projeto, o que jamais poderia fazer como
Secretário da referida área. Não posso ser conivente com essa
situação. Deixo clara a minha posição, como a de alguém que dá
importância à área de õiência e tecnologia, tendo apresentado
emenda ao projeto da LDC, aprovada na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, valorizando o papel da FAPEMIG, não
permitindo que fosse esbulhada como constava na proposta
apresentada pelo Governõ. Temos compromisso com a área da
ciência e tecnologia, com a área de fiscalização da agropecuária.
Temos compromisso não só com as pessoas ou com o sistema, mas
também, antes de tudo, temos compromisso com Minas Gerais e não
podemos ser cúmplices da deterioração da área de ciência e
tecnologia em nosso Estado.

Minas tem que ser forte, tem que crescer e se desenvolver, e sem
ciência e tecnologia não conseguirá alcançar esse objetivo maior.
Vamos deixar de pensar pequeno neste Estado, de achar que tudo é
impossível e difícil. Que se negocie, mas com respeito à área de
ciência e tecnologia, que é a área para sustentar o desenvolvimento,
ou não teremos Minas altaneiro, valorizado, trazendo riquezas para
sua gente. Portanto, não posso simplesmente achar que temos que
avaliar muitas opções. Temps uma opção agora e outra para o início
do próximo Governo. Se essa nâo nos atender, neste momento,
acaba esta legislatura, é um novo Governo, vamos voltar à carga.
Mas, se entregarmos os pántos, achando que nada conseguiremos,
então não conseguiremos. Isso é certo e garantido, portanto acho que
vale a pena tentar, lutar e levar adiante essas reivindicações, que,
certamente, são da maioria' dos Deputados. Acredito que esta Casa
terá muita sensibilidade pata essas reivindicações. Sabemos que o
Estado se encontra em situação econômico-financeira deplorável, mas
também não conseguiremo melhorar essa situação se não houver
desenvolvimento. Não conseguiremos ter este Estado desenvolvido,
não vamos competir com o Rio de Janeiro, São Paulo e os Estados do
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Sul se Minas Gerais não começar a recuperar suas instituições,
que, na realidade, são infra-estrutura para o desenvolvimento.

Portanto, mantenho a posição de apoio a essas reivindicações e à
área de ciência e tecnologia. Gostaria de fazer um apelo aos meus
pares: vamos pensar grande em Minas Gerais, olhar com muito
cuidado, consideração e responsãbilidade esses projetos de lei.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Ilustre Deputado
Mauro Lobo, estou ouvindo atentamente a manifestação de V. Exa.
sobre esse projeto do Deputado Sávio Souza Cruz que vem, em boa
hora, resgatar o legítimo direito de todos os servidores da área de
ciência e tecnologia e, mais ainda, garantir-lhes a condição de
legítimos servidores de Minas Gerais. Ao saudar V. Exa., saúdo o ex-
Secretário Mauro Lobo, que por longos anos prestou relevantes
serviços à ciência e tecnologia. Hoje tenho o privilégio de fazer parte,
pelo segundo mandato consecutivo, da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia, que tem à frente o incansável Deputado
Paulo Piau. V. Exa., pela sua inteligência e grandeza política, retrata
exatamente a nossa preocupação, particularmente neste ano em que
estamos comemorando o ano da ciência e tecnologia em Minas
Gerais. Sou favorável, como já fui por ocasião dos nossos
encaminhamentos na tramitação desse importante projeto, e tenho
certeza de que nossa Casa jamais faltará ao compromisso feito com
todos os servidores da ciência e tecnologia e, particularmente, de
todos os órgãos ligados a esse trabalho e a essa carreira.

Quero dizer a todos os funcionários do IMA que esse projeto não
nasceu da noite para o dia. Há muitos anos, temos o prazer de
conviver com a Presidente Míriam Alvarenga, com o incansável
Presidente Dalmo e, principalmente, com todos que lutam em defesa
desse importante órgão, que é o sustentáculo do desenvolvimento
agropecuário de Minas.

Depois dessas marchas, aqui estamos, talvez abatidos pelo
cansaço, como é o caso dos que viajaram por muitos e longos
quilômetros e dos que estiveram conosco nas comissões por toda a
tramitação, sabedores da importância do Projeto n° 2.179. Este é o
instrumento maior, e esta Casa, independentemente de vício de
inconstitucionalidade, pôde recebê-lo, abraçá-lo e aprová-lo em todas
as comissões e, sobretudo, no V turno. Hoje, veio para o 2 0 turno, e,
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neste momento, estamos ainda ansiosos por sua aprovação, na
forma em que se encontra. Ele é o instrumento maior para resgatar a
dignidade de todos os que', por dez anos, têm lutado pelos direitos de
Minas e do Brasil.

Já ocupei a tribuna para encaminhar, discutir, rogar e apelar pela
aprovação do projeto, e hoje estamos vislumbrando algo, depois das
palavras do Líder do Go4erno, afirmando que este está sensível e
quer retomar, imediatamente, a condução do processo. Ressalto aos
servidores que em nenhum momento este parlamentar encontrou
obstáculo algum por parte do Governo quanto à autoria e à remessa
do projeto. Procuramos todas as secretarias e órgãos de Governo,
para ver se o próprio Governo sinalizaria quanto à aprovação em 20

turno.
Em nenhum momento emoreceremos, pois, acima de tudo, é um

projeto legítimo, que resgâta o direito de todos. Estaremos onde for
necessário, buscando os elementos para garantir o direito de todos.

Particularmente, agradeçp muito e publicamente o empenho do meu
Líder, Deputado Antônio Andrade. Muitas vezes, foi mal entendido,
mas percebo em seus olhos a grandeza da sua sensibilidade e, acima
de tudo, a sua condução de respeito e dignidade. Reafirmo o
compromisso maior de büscar, ainda hoje, se necessário, junto ao
Palácio qualquer negociaço que vise à garantia dos senhores. Se o
Governo entende que deve ser do próprio Palácio a iniciativa da
remessa, para não se caracterizar a inconstitucionalidade, que venha
'imediatamente, para contemplar a todos, para satisfazer a grandeza
do trabalho e para resgatar todas as aspirações de que são
merecedores. Mas desejamos um aval maior. Pela confiança que
tenho no Governador ltamàr Franco, tenho a certeza absoluta de que
não há de me faltar, comoinunca faltou, com a sua mão amiga, a sua
palavra de honra e o seu testemunho de grande estadista. Na
presença de todos, testemunho a minha confiança no Governo. Tenho
com todos os servidores d 1 o IMA este compromisso de lutarmos junto
ao Palácio a fim de que esse plano de carreira venha, da maneira
como o Governo entenda; mas para garantir efetivamente os seus
direitos.

Devo dizer que avançamos muito, pois esse projeto nasceu em maio
e foi um dos mais rápidos kue esta Casa já registrou em sua história.
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Se isso aconteceu, foi possibilitado pelo Presidente Antônio Júlio,
pela assessoria e pelos Presidentes e relatores das comissões. Com
esse entrave e impasse, jamais poderia silenciar e permitir que
voltassem para as suas casas sem saber por que e, muitas vezes,
com a preocupação de estarmos sem solução. Pelo contrário,
avançamos. Acabei de receber ligação do Palácio da Liberdade,
informando-me que as portas ainda estão abertas para que, como
autor do projeto, compareça ainda hoje, com o nosso Líder, para
tentar uma solução com relação à garantia do direito de todos. Vamos
a pé, como a Minam, o Dalmo e muitas pessoas que confiaram em
nosso trabalho e testemunho. Confesso-lhes que jamais, como
advogado, deixei um processo para ser substabelecido. Com relação
ao projeto do IMA, se o Governo subestabelecer a autoria ao
Governador, como homenagem deste Deputado, em favor de todos,
passo-o ao Governador, para que, com todos os órgãos, possa
resgatar o que não fez.

Se o Governo não fez, a Assembléia teve participação ativa nessa
questão. Renovo o compromisso de abraçarmos essa causa, sob
pena de interromper o nosso recesso. Quero estar, aqui, vigilante,
guerreiro, para garantir o que têm de direito. Peço compreensão e,
acima de tudo, paciência, porque tenho certeza de que, juntos,
irmanados nessa confiança, no mesmo propósito, teremos o aval do
próprio Governador, garantindo o que merecem.

Agradeço a presença, a confiança e renovo meus agradecimentos a
todos os Deputados que estão aguardando ansiosamente a
aprovação desse projeto em 2 0 turno. Mas, saindo daqui, irei ao
Palácio para cobrar do nosso Governador o que o Governo quer.
Tenho certeza de que o Governo não haverá de faltar conosco,
porque temos o aval do próprio Líder do Governo e o empenho de
todos aqueles que aqui se encontram. Mesmo assim, aguardaremos a
votação. Se tivermos quórum, votaremos agora, na extraordinária da
noite ou amanhã. Votaremos favoravelmente, porque jamais
deixaremos que esse projeto, da mais alta importância, seja
desvirtuado. Faço um apelo a todos os Deputados que sempre nos
acompanharam para que votem conosco, que acompanhem a votação
desse projeto. Esperamos que o Governo seja sensível e sancione o
projeto tal e qual se encontra, porque somente assim garantiremos o
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direito de todos. Muito obrigado.

O Deputado Mauro Lobo;- Deputado Dalmo Ribeiro Silva, esse foi o
aparte mais longo que já concedi, mas foi muito bom para esclarecer a
posição do Governo e mostrar que este, depois de tanta pressão,
acordou e está tentando buscar solução. Se isso acontecer, tudo bem.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Nobre Deputado Mauro Lobo,
acompanho atentamente o pronunciamento de V. Exa., com o respeito
que merece, especialmente nessa área em que tem militado há tanto
tempo no Estado. Sua preença na Comissão de Fiscalização é muito
importante, e estou sempre atento aos seus relatórios sobre as
condições financeiras do EMado.

Sei que o Estado, rio ano passado, arrecadou, a mais,
R$3.500.000.000,00. Sei também que diminuíram os investimentos
nas funções de Governo! Acompanho, Deputado Mauro Lobo, o
desequilíbrio nas carreiras do Estado. E um desequilíbrio sério, que
este Governo, especialmente, promoveu. Não sei como os próximos
governos poderão	 as carreiras no Estado.

Estamos, neste dia, na Assembléia Legislativa, diante de um
impasse. De quem é a responsabilidade em relação à carreira dos
servidores do IMA? Os seus servidores vieram ao Palácio, não ao
Palácio da Liberdade nem ao Palácio dos Despachos. Vieram ao
Palácio da Inconfidência, !que é o nome do parlamento de Minas
Gerais, que representa o seu povo, O Poder Executivo está no Palácio
da Liberdade, mas o parlamento está no Palácio da Inconfidência e
não pode abrir mão de sua autonomia, não pode se curvar diante do
Palácio da Liberdade e espbrar que este determine o que o Palácio da
Inconfidência votará ou deixará de votar.

Lamento essa postura daAssembléia Legislativa. Esse é um projeto
inconstitucional? Então, deve ser responsabilizada a Comissão de
Justiça da Assembléia Le'gislativa. Precisa ser responsabilizado o
Plenário da Assembléia Legislativa, que aprovou esse projeto em P
turno. Têm de ser responsabilizadas as comissões que apreciaram
esse projeto, especialmente a de Justiça. Devemos assumir as nossas
responsabilidades. Os servidores vieram, parece-me, de todo o
Estado. E gente séria que está aqui, e a Assembléia Legislativa
precisa ter uma postura séria em relação aos servidores. Não é
possível dizermos para eles que a Casa tem de esperar uma palavra
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do Palácio da Liberdade para votar e que, se votarmos, o Palácio
da Liberdade argüirá a inconstitucionalidade do projeto. Não. A
Assembléia Legislativa não pode aceitar isso.

Deputado Mauro Lobo, concordo com V. Exa. Espero uma palavra
de esclarecimento da Mesa da Assembléia. Não podemos ficar assim.
Muitos podem dizer que essa é uma posição populista. Alguns dizem
que é popular. Posição demagógica é essa de fazer do parlamento
uma relação de vassalagem com o Poder Executivo. Não é possível
uma relação que não seja relação de Poderes. Este é um Poder.
Espero que ele retome seu caminho e sua grandeza. Obrigado,
Deputado Mauro Lobo, pela oportunidade.

O Deputado Mauro Lobo* - Muito obrigado. Deputado Edson
Rezende; conceder-lhe-ei aparte depois. Informo, Deputado, que o
Projeto de Lei n° 1.774 é de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz,
oriundo da área de ciência e tecnologia. Foi servidor do CETEC, e
devemos lembrar que foi também Secretário de Estado deste Governo
e Líder do Governo nesta Casa por determinado período. O Deputado
Sávio Souza Cruz é elemento de confiança do Governo. Mesmo após
deixar os cargos que exerceu, não perdeu essa confiança.
Certamente, quando apresentou esse projeto, não o apresentou à
revelia do Executivo; não o apresentou como se fosse uma
contraposição à vontade do r Executivo. Certamente era do
conhecimento dos Secretários mais chegados ao Governador, e do
próprio Governador, o esforço do Deputado Sávio Souza Cruz de
reerguer esse sistema fundamental ao desenvolvimento do Estado.

Discuti com vários servidores das instituições de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico do Estado. Conversamos na Comissão
de Fiscalização Financeira, e avoquei a mim a relatoria, porque
queria, a partir dessas discussões, chegar a um bom termo, chegar a
uma proposta razoável, que pudesse ser aprovada por esta Casa e
também pelo Executivo.

Houve a grandeza de Deputados da Casa, que até retiraram
emendas para que esse projeto ficasse mais simples, mais límpido e
não houvesse agregação de outros setores a ele. Tal foi a
compreensão dos Deputados Paulo Piau e Elbe Brandão, que
retiraram suas emendas para que o projeto tivesse uma tramitação
mais tranqüila, a fim de que, finalmente, Minas Gerais pudesse abrir
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uma nova expectativa, umã nova esperança para a área de ciência
e tecnologia.

Não estou vendo motivo para mais protelações e negociações. Esse
projeto entrou na Casa em1outubro do ano passado, portanto, tem dez
meses de tramitação, e era do conhecimento do Governo. Agora,
neste momento alguém chegar e dizer que tem outra proposta para
apresentar... Não quero sr um daqueles que poderão um dia apagar
as luzes do CETEC, dá FEAM, da FAPEMIG, da FUNJED, da
Fundação João Pinheiro, do IGA. Não quero. Quero ser lembrado
como um dos que tiveram responsabilidade para reconhecer que essa
área é de total e suma importância para o Estado e não pode ser
tratada dessa forma, não Øode ser tratada como "amanhã vamos ver"
ou 'quem sabe nós tenhanos outra proposta", etc.

Esta é a hora da verdadei A hora da verdade, para mim, consiste em
desenvolver esse projeto na Casa, acabar a discussão dentro de
pouco tempo e colocar eh votação. Se aprovado aqui, irá para o
Governo; se o Governador vetar, vamos discutir o veto. Se não
conseguirmos, daqui a seis meses temos outro governo, e votaremos
tudo novamente-

Quero deixar uma coisa, clara para vocês. Se hoje está havendo
esse início de negociação por parte do Governo é porque houve essa
manifestação política, que é a presença de vocês, a atuação de vocês
e de diversos Deputados :nesta Casa. Fato com a tranqüilidade de
quem tem 12 anos como 1 parlamentar, de quem, por alguns anos,
pôde exercer alguma atividade no Executivo. Por isso, começamos a
conhecer melhor como as coisas andam, como o Executivo reage,
sempre que vem uma proposta com um tremendo ônus, como essa.
Pode haver ônus para as finanças do Estado. Maior ônus, porém, é
deixar como está, é deixar que se deteriorem cada vez mais essas
instituições. Aí, sim, teremos um ônus irremediável. Como
justificaremos ao povo de Minas Gerais que deixamos morrer por
inanição as instituições vbltadas para o desenvolvimento de seu
Estado? Esse não é o caminho. Isso não aceitamos. Não podemos
simplesmente achar que o único caminho é começar tudo de novo.

Vamos ver o que o Governo vai poder oferecer. Será que vai
oferecer alguma coisa? Nada? Não temos outro caminho. Temos de
ratificar no 20 turno o que esta Casa aprovou em 1 0 turno.
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E mais ainda. Não vejo fato novo que nos taça mudar de idéia e

dizer que aquilo que foi aprovado, em P turno, tem que parar e ser
renegociado. Tivemos muito tempo, porque esse projeto passou por
várias comissões e foi detalhadamente analisado. Não vejo mais
condição de protelar. Dos milhares de servidores da área de ciência e
tecnologia, talvez, daqui a pouco, serão apenas centenas. Não
podemos deixar essas pessoas na expectativa de que algum dia ainda
serão valorizadas e respeitadas.

Primeiro, precisamos valorizá-las e respeitá-las, para depois cobrar
ações para o desenvolvimento de Minas Gerais e para melhorar as
condições de vida da gente mineira. Aí, sim, poderemos chegar diante
de nossas instituições e dizer: "Desenvolvam e tragam projetos para o
desenvolvimento tecnológico, para aumentar a competitividade e para
a melhoria da condição de vida da nossa gente".

Ai, estaremos fazendo o nosso papel. E essas entidades certamente
não se furtarão à aliança com o crescimento econômico, social e
político de Minas Gerais.

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Quero situar, para a
reflexão de todos nós, qual tem sido a postura do Governo com
relação à questão da massa crítica. Na Casa, foi aprovada emenda à
Constituião que obriga o Governo a gastar 1% do seu orçamento com
ciência e tecnologia. Essa emenda é cumprida? Não.

Ora, qualquer país que queira avançar o fará por meio da ciência e
da tecnologia. Se fizermos uma comparação com o que gasta a
FAPEMIG, verificamos que tem gasto cada vez menos. Se a
compararmos com a FAPESP, é humilhante para Minas Gerais,
porque esta gasta em torno de R$10.000.000,00, R$15.000.000,00,
R$20.000.000,00, muito aquém! do 1% que se obriga o Governo
mineiro a gastar com ciência e tecnologia. A Fundação de Ciência e
Tecnologia de São Paulo investe cerca de R$360.000.000,00.

Quero fazer novamente uma comparação. Juntando a UFMG à
UNIMONTES, Minas gasta o quê o Piauí, o Estado mais pobre, gasta
com sua universidade. Ou seja, o segundo Estado mais rico da
Federação gasta em torno de R$45.000.000,00 com a UEMG e com a
UNIMONTES, total igual ao que o Piauí gasta com a sua universidade.

Por outro lado, São Paulo, que têm três universidades públicas do
Estado, gasta cerca de R$2.000.000.000,00 com as três

-
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universidades, UNICAMP, USP e LJNESP. São Paulo produz cerca
de 50% dos doutores e quase 50% dos mestres; conseqüentemente,
a grande São Paulo, sozinha, produz 50% do PIB brasileiro,
mostrando relação clara, transparente e cristalina entre a massa
crítica e o desenvolvimento. Ora, quando se discutem os dois projetos,
o da ciência e o da tecnologia, e para o IMA, fazemos a comparação
entre o que é o conceito e a concepção do Governo com relação ao
desenvolvimento.

Quando falamos no lntituto Mineiro de Agropecuária, estamos
falando num instituto fundamental para a questão da saúde dos

Arc' k,nanoCIuIlulala C ÀL)O IflJII!uI.

Quem está do nosso lado também são os consumidores e as donas
de casa, que sabem da importância de o produto para exportação ter
um carimbo, ter um selo. Quem garante que esse produto é de boa
qualidade e pode ser exportado? Não é o Instituto Mineiro de
Agropecuária? Então, todo os profissionais da saúde estão do lado
do IMA, porque sabem que esse órgão é importante para a saúde do
consumidor final dos produtos.

E mais: como disse o iDeputado João Batista, o IMA, quando
fiscaliza e multa, arrecada para o Estado e diminui a incidência de
doenças nos animais, assim como nos homens, nas mulheres e nas
crianças deste Estado. E; se diminui o gasto com doenças, vai
melhorar a condição do seu trabalhador, que pode produzir um bom
trabalho, um bom serviço à comunidade.

Mas quero dizer a vocês qual a estratégia que o Governo vem
usando. Disse, antes, que bs profissionais da educação vêm lutando
pelo seu plano de carreira. Pois bem: em 1999, 2000, 2001 e 2002,
tiveram de entrar em greve para pressionar o Governo a apresentar
seu plano de carreira, que chegará somente amanhã. O que vai
acontecer? Se o plano de carreira não pode ser acompanhado da
tabela que mostra os níveis salariais só poderá ser votado no ano que
vem, para valer, talvez, apenas no ano seguinte.

Quanto tempo teve o Governo para aprovar o plano de carreira dos
profissionais da educação? Três anos, mas deixou para a última hora,
apertando o Sind-UTE, que, ao final, não teve outra saída a não ser
aceitar o que foi proposto.

E vou dizer mais: ontem foi aprovado o projeto que refaz a questão
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dos servidores administrativos da saúde, O Deputado Cristiano
Canêdo, inclusive apresentou uma emenda a um projeto anterior.
Aprovamos o projeto, aprovamos a emenda do Deputado Cristiano
Canêdo, mas o Governo vetou. Somente o setor administrativo não
teve aumento. Ontem foi aprovado o projeto, e, hoje, a Comissão de
Redação poderia ter aprovado a sua redação final, mas não se reuniu.
Esse projeto, da mesma forma que o de vocês, vai para o funil da
última hora. Aí, não vai ter mais jeito, não vai ter outra saída senão
aprová-lo na forma apresentada.

Permitam-me falar dos Defensores Públicos para vocês conhecerem
sua situação. Os Defensores Públicos, em 1999, tinham um projeto de
lei, mas o Governador o recolheu. Portanto, estão lutando, tentando
aprovar a sua lei orgânica, que só foi enviada neste ano. A lei foi
aprovada em 1° turno, mas amanhã já é dia 4. Se precisar de alguma
tabela de reajuste, não poderá mais ser aprovada, e também ficará
para depois a lei orgânica dos Defensores Públicos.

Portanto, o que temos de fazer é aprovar esse projeto. Está nas
nossas mãos aprová-lo. Assim como o projeto dos Defensores
Públicos, esse também é uma questão de honra para nós. Não
podemos dar um passo atrás agora. Não é possível que se tenha
gasto todo esse tempo, toda essa energia, toda essa expectativa,
desesperança e esperança, para, ao final, não acontecer nada, o
projeto não ser aprovado.

O Deputado Mauro Lobo - Obrigado, Deputado Edson Rezende.
* - Sem revisão dos oradores.

Questões de Ordem
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, antes de encerrar a

discussão, pediria a V. Exa. que procedesse à recomposição de
quórum, pois talvez ainda possarhos votar esse projeto.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência, antes, porém,
informa aos Deputados Edson Rezende, João Leite e aos demais
Deputados que o poder de legislar dos Poderes Legislativos Estaduais
precisa passar por uma reformulação e informa a todos que, na
próxima sexta-feira, pela manhã, a Assembléia Legislativa estará
recebendo todos os Presidentes :de Assembléias do País, - e já temos
confirmada a presença de 24 Presidentes - para discutirmos o que se
passa aqui hoje. Precisamos aumentar o nosso poder de legislar.
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O Deputado Marco Régis - Gostaria de cumprimentar V. Exa.
pela reunião da UNALE. Ainda há pouco cobrava dos representantes
da UNALE, Deputados Miguel Martini e Márcio Cunha, que devemos
mudar, na Constituição, o papel do Deputado.

Não adianta dizer que Deputado tem de legislar e fiscalizar, se não
temos poderes para isso, porque somos boicotados pelo Executivo.

Ao mesmo tempo, não 1 temos poder de fiscalização suficiente,
porque o povo não nos cobra fiscalização. O Deputado deveria ter
poder constitucional de apresentar emendas ao orçamento, emendas
que possam ser cumprida4 e que sejam acatadas pelo Executivo. E
importante que tenhamos o papel de co-administradores, não somente
o de legislar e fiscalizar.

Somos cidadãos investidbs de mandato público e enxergamos os
pequenos detalhes nas comunidades deste País, ao passo que o
Governo não os enxerga. O povo nos cobra, mas não temos poderes
para nada. Nessa reuniãó da UNALE, deve ser revisto o papel
constitucional do Deputado. Além de legislar e fiscalizar, devemos ter
um papel co-participativo na administração.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a
chamada).

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Responderam à chamada 19
Deputados. Não há quórum para votação. A Presidência, tendo em
vista a importância da matéria constante na pauta, vai solicitar ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum, pedindo às Lideranças que façam apelo
aos Deputados para que compareçam ao Plenário.

Questões de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, farei consideração que visa

a respeitar o trabalho das pessoas aqui presentes até agora.
Gostaríamos de fazer um apelo ao Presidente e à Mesa, para que se
colocasse esse projeto na pauta de amanhã, a fim de ser apreciado
pela Casa. Amanhã é 4 de julho, portanto há tempo para que a
Assembléia examine o projeto. Fica, então, nosso apelo para que seja
incluído na pauta de amanhã.

O Deputado Miguel Martini - Está convocada reunião extraordinária
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para as 20 horas. Pediríamos que não a desconvoque, para que
possamos votar o projeto ainda nesta noite.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Paulo
Piau e as do Deputado Miguel Martini. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda a nova chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não há

quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 4, às 9 e
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.).
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 133/99

Comissão de Saúde
Relatório

O Deputado Ambrósio Pinto, por meio do projeto de lei em tela, visa
a declarar de utilidade pública a Policlínica São Sebastião, com sede
no Município de Santo Antônio do Amparo.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitua o art. 102, XI, c/c o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Policlínica São Sebastião, de que trata o projeto de lei em tela, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Possui por finalidade primordial
proporcionar assistência médica e hospitalar, em especial à população
carente de Santo Antônio do Amparo. Com as suas múltiplas
iniciativas, ela contribui para o aprimoramento dos padrões
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profissionais, éticos e científicos da medicina, além de favorecer a
melhoria das condições sa y itárias no ambiente em que atua.

Reconhecer a referida Policlínica como de utilidade pública irá
proporcionar-lhe maiores c ondições para o desenvolvimento de suas
atividades.

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

133/99 como originalmente! apresentado.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TUIjNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.107/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Deputado Paulo Piau, por meio do Projeto de Lei n° 2.107/2002,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Atlética
Arcoense - AAA -, com sede no Município de Arcos.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, 1 que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente pobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento lnerno.

Fundamentação
A Associação Atlética Are1oense, de natureza beneficente e sem fins

lucrativos, tem por finalidade proporcionar a difusão de atividades
sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol,
podendo, ainda, competir em outras modalidades esportivas
amadorísticas especializadas, inclusive o futebol feminino, praticando-
asnos termos da legislação vigente.

E seu dever cumprir e fazer com que seus associados e atletas
cumpram todas as leis e regulamentos emanados da entidade a que
estiver filiada, bem como participar de campeonatos, torneios e jogos
promovidos por essa entidade.

Antes mesmo do simpleb interesse pelo futebol, busca formar o
caráter das pessoas mais jovens, para assim evitar que venham a
fazer uso de drogas ou a praticar outros delitos.

Pelos princípios que nortêiam a entidade, ela se torna merecedora
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do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante das razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei n°2.107/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Antônio Carlos Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N-
2.181/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central de Guaxupé da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Guaxupé.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre, o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Conselho Central mencionado no relatório é uma sociedade civil

sem fins lucrativos que tem por finalidade a prática da caridade cristã,
em seus múltiplos aspectos dõ ajuda ao próximo, buscando não
apenas aliviar o sofrimento e mitigara miséria, mas também descobrir
suas causas.

No desenvolvimento de suas atividades, não fará distinção alguma
quanto à raça, à condição social, ao credo político ou religioso das
pessoas assistidas.

O meritório trabalho que empreende nos leva a opinar pela
concessão do título declaratório de utilidade pública à referida
entidade.

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

2.181/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
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2.183/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado lvo José, o projeto de lei em tela pretende
declarar de utilidade pública a Colônia Agroeducacional Nova
Esperança - CAENE -, com sede no Município de Timóteo.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente lsobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A CAENE é uma entidade de direito privado e sem fins lucrativos.

Tem por finalidade precipua a prática da caridade cristã, pela
assistência social e educátiva. Ao oferecer às pessoas fragilizadas
apoio espiritual, serviços t&cos e material escolar gratuitos, bem
como cursos profissionalizantes aos alunos egressos do lO grau,
intenta promover a cidadania em sua totalidade.

Desde que foi declarada de utilidade pública no âmbito municipal, a
Colônia Agroeducacional Nova Esperança vem cumprindo suas
obrigações e desempenhando um papel de suma relevância no que
se refere a questões de cunho social.

O meritório trabalho que a entidade empreende nos leva a deliberar
conclusivamente pela concessão do título de utilidade pública também
no âmbito do Estado.

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

2.183/2002 na forma propo4ta.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.191/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

O Deputado Marco Régis, por meio do Projeto de Lei n°2.191/2002,
pretende seja declarada de! utilidade pública a Associação Atlética e
Escolinha de Futebol e Futsal Laticínios, com sede no Município de
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Nanuque.

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", c/c o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação mencionada no relatório, sem fins lucrativos, tem por

finalidade proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais
e desportivas, principalmente o futebol, podendo, ainda, competir em
todas as modalidades esportivas amadorísticas especializadas,
praticando até mesmo, o futebol feminino.

Tem, também, o dever de cumprir e fazer com que seus associados
e atletas cumpram todas as leis e regulamentos emanados da
entidade a que estiver filiada, bem como participar de campeonatos,
torneios e jogos promovidos por essa entidade.

Pelos princípios que a norteiam, ela se torna merecedora do título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.191/2002 nos termos em que fdi apresentado.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
José Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.196/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro São
Vicente, com sede no Município de Santa Bárbara.

Após ser publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissãõ deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A referida Associação desenvolve atividades de caráter assistencial,
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visando atender às necessdades básicas dos moradores do Bairro
São Vicente. Neste sentido, congrega essas pessoas para a
identificação dos problemas urbanos que as afetam, para, juntas,
procurarem meios de solucioná-los.

Além de defender os interesses dos representados junto aos órgãos
públicos, trabalha com crianças e adolescentes carentes, idosos e
deficientes físicos, objetiando sua integração social e formação
profissional.

Dessa forma, entendemos justa a declaração de utilidade pública da
entidade.

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

2.196/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.197/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.197/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Central de
Carmo do Cajuru, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Carmo do Qajuru.

Após ser publicada, foi a proposição submetida à apreciação deste
colegiado, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma proposta.

Agora o projeto vem a esta Comissão para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão 1 tem por escopo fundamental exercer a

caridade, prestando assistência material e espiritual a todos aqueles
que a procuram. Em cumprimento aos seus objetivos, realiza um
trabalho voltado não apertas para aliviar o sofrimento e mitigar a
miséria, mas também 0ara buscar, sobretudo, o resgate da
solidariedade humana.

Pela ação altamente meritória que desenvolve, entende esta
Comissão que merece ser declarada de utilidade pública.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
2.197/2002 na forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.198/2002

Comissão do Trabalho, da! Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição em
exame objetiva declarar de utilidade pública o Lar da Criança
Adeodato dos Reis Meirelles - LACARM -, com sede no Município de
Cruzília.

Após a sua publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade exerce atividade de caráter filantrópico de

inquestionável valor, que é prestar auxílio e proteção aos menores
carentes da comunidade local. Nesse sentido, fomenta programas e
atividades, a fim de proporcionar-lhes educação, voltada para o
desenvolvimento de suas habilidades individuais.

Em vista disso, achamos justa e oportuna a outorga do título de
utilidade pública à referida entidade.

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

2.198/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.199/2002

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n°
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2.199/2002 visa declarar Ide utilidade pública a Euterpe Santa
Cecília, com sede no Município de Buenópolis.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, 1 que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a este colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, conforme preceitudo art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade de que trata l o projeto de lei é beneficente e sem fins

lucrativos. Sua finalidade jximordial é realizar e divulgar atividades
culturais de interesse da comunidade, incentivando-a a aprimorar o
gosto artístico no campo da música. Reconhecê-la como sendo de
utilidade pública irá próporcionar maiores condições para a
dinamização de suas atividades e concretização de seus objetivos.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

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

2.19912002 como originalmçnte formulado.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, relatár.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.204/2002

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dlmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidadà pública o Lar Beneficente São Vicente de
Paulo, com sede no Municí9io de Cachoeira de Minas.

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos do art. 193, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo implementar programas de

amparo às pessoas idosas 1 da comunidade. Em vista disso, mantém
em suas dependências um local destinado aos mais carentes,
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pretendendo, assim, oferecer-lhes uma assistência mais efetiva e
personalizada.

Por realizar um trabalho de grande importância social, justa é a
declaração de utilidade pública da entidade.

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

2.204/2002 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°
2.2Q7/2002

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei sob comento, do Deputado José Henrique, visa
declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Santana Brava, com sede no Município de Taparuba.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-la conclusivamente, nos termos do art. 103, 1, 'a",
c/c o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é uma sociedade civil, de caráter filantrópico,

que tem como objetivo congregar os agricultores e as famílias locais,
buscando o aprimoramento das atividades agropecuárias,
econômicas, culturais e desportivas da comunidade, bem como
facilitar para os seus associados e os agricultores em geral a
comercialização de seus produtos.

O importante trabalho que desenvolve, inclusive o de assistência
social, leva-nos a opinar favoravelmente a que lhe seja concedido
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.207/2002 nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, relàtor.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.214/2000
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto em tela, do Governador do Estado, dispõe sobre o acesso

a recursos genéticos nativos e seus produtos derivados, bem como
sobre a proteção ao conHecimento tradicional a eles associado no
território do Estado e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e leglidade da matéria e apresentou-lhe as
Emendas n°5 1 a 6. A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia opinou por sua aprovação, com as emendas da comissão
anterior. A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é regular o acesso a recursos

genéticos nativos e seus produtos derivados e proteger o
conhecimento tradicional associado a eles. E delineada nessa
proposição uma política estadual para o setor, com critérios para o
acesso aos recursos da biodiversidade em nosso Estado.

Além de proteger o conhecimento tradicional a respeito dos recursos
genéticos, o projeto reconhece o direito de propriedade intelectual das
comunidades locais e concede a elas outros benefícios, em virtude de
suas tradições e conhecimehtos sobre a biodiversidade.

Trata, também, a proposição, do desenvolvimento e da transferência
de tecnologias, bem como do estabelecimento de sanções em caso
dedescumprimento das normas que propõe.

E inegável a importância 1 da conservação da biodiversidade, sua
utilização sustentável e a necessidade de controle do acesso a esses
recursos. Também são muito importantes a transferência correta de
tecnologia e o reconhecimento da sabedoria comunitária e indígena
nessa área.

Somente em 1998, no Brasil, foi promulgada a Convenção sobre
Diversidade Biológica que rconheceu o direito soberano dos Estados
sobre seus próprios recursos biológicos e a responsabilidade pela
conservação e utilização sustentável de sua biodiversidade.

Portanto, a regulamentaçãb proposta pelo projeto em análise torna-
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se urgente em nosso Estado, reforçada pelo êxito do Programa
Mineiro de Bioprospecção Farmaêutica, desenvolvido pela Secretaria
de Ciência e Tecnologia. Por conseguinte, a proposição reveste-se de
vital importância para a proteção de nossa biodiversidade e do
conhecimento tradicional, cabendo ao Instituto Estadual de Florestas -
IEF - desempenhar as funções de órgão seccional de apoio ao
Conselho Estadual de Política-Ambiental - COPAM -, nas matérias
relacionadas.

A matéria segue os parâmetros federais, especialmente o decreto
que promulgou a Convenção Sobre Diversidade Biológica e a Medida
Provisória n° 2186-16, de 23/8/2001. Esse decreto e essa medida
provisória dispõem sobre o dever público de preservar o patrimônio
genético do País, estabelecem medidas de fiscalização dos entes que
pesquisam e manipulam tais materiais, bem como asseguram
condições de preservação do meio ambiente na utilização dos seus
recursos.

Visando adequar a proposição à norma federal, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, com base nesses pressupostos,
corrigiu algumas expressões técnicas e apresentou o Substitutivo n° 1,
que acatamos.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, há pouca repercussão de
despesa orçamentária, relativa especialmente à criação do Fundo
Estadual da Diversidade Biológica, estabelecida no § 1° do art. 32 do
projeto.

No "caput" do mesmo artigo, há repercussão positiva sobre a receita
orçamentária do Estado, asegurada pela "justa compensação
financeira ou em direitos de comercialização, nos contratos de acesso
firmados por intermédio da SEMAD". Haverá, ainda, receita
proveniente de multas e sanções previstas no art. 47.

Os recursos que comporão o Fundo serão oriundos das receitas dos
contratos de acesso mencionados. Lembramos que a instituição de
Fundo deverá amparar-se nos requisitos da Lei Complementar n° 27,
de 18/1/93, bem como nos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na proposição em apreço, a criação do Fundo é apenas
mencionada. Para torná-la mais consistente, apresentamos a Emenda
n° 7, que estabelece prazo para sua criação. Consideramos de grande
importância tal medida para o sucesso dos objetivos desse tão
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importante projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos jela aprovação do Projeto de Lei n°

1.214/2000 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e com a
Emenda n° 7, a seguir apresentada, ficando prejudicadas as Emendas
nos la6.

EMENDA N°7
Dê-se ao § 1° do art. 32 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art.32- ....................................................
§ 1° - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, no prazo

de cento e oitenta dias após a promulgação desta lei, o projeto de lei
que cria o Fundo Estadual da Diversidade Biológica, para depósito
dos recursos a que se refere este artigo, a crédito do IEF.".

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente -Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.762/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governado do Estado, o projeto de lei em exame tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a incorporar a Frigoríficos de
Minas Gerais S.A. - FRIMISA - à Companhia de Distritos Industriais de
Minas Gerais - CDI - MG. i

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucional idade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública deixou de manifestar-se
sobre o mérito da proposição, em razão de ter-se expirado o prazo
regimental.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para que sejam analisados
os aspectos financeiros e orçamentários da matéria.

Fundamentação
O objetivo da proposição sob comento é autorizar o Poder Executivo

a incorporar a FRIMISA à CDI - MG, a fim de que este órgão da
administração indireta suceda aquela empresa nos seus direitos e
obrigações.

rCkA
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Primeiramente, destaque-se que o projeto de lei encaminhado

pelo Chefe do Executivo não foi satisfatoriamente instruído, de forma
a nos possibilitar a elaboração de estudo relativo aos custos
financeiros decorrentes da execução das ações propostas. Contudo, o
seu teor nos leva a crer que implicará aumento de despesas para a
CDI - MG, uma vez que um processo de liqüidação, em regra, decorre
da constatação de um passivo superior ao ativo da empresa.

Portanto, uma vez verificada a criação de despesas, a medida deve
atender às disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
especialmente no art. 16, que determina que tais atos devem estar
acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; e,
ainda, da declaração do ordenador da despesa sobre a
compatibilidade do novo gasto com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
com a Lei Orçamentária e, se fór o caso, com o Plano Plurianual de
Ação Governamental.

Importa informar que o projeto, ao autorizar que o Executivo adote
as medidas necessárias à incorporação pretendida, cria a
oportunidade para que este promova os estudos exigidos para
implantação da lei, mormente a previsão nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias que nortearão a elaboração das Leis Orçamentárias
seguintes.

Em relação à Emenda n° 1, dá Comissão de Constituição e Justiça,
que permite a doação de imóvel ao Município de Santa Luzia,
destacamos que a referida emenda não atende aos preceitos contidos
no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, e no art. 16 da Lei n°
9.444, de 25/11/87, que trata das licitações e contratos da
administração pública.

Com base nesses dispositivos, podemos afirmar que está
caracterizado o interesse público devidamente justificado, que, no
caso, é a utilização do imóvel pára funcionamento de órgão público do
Executivo local. Contudo, não foram juntados ao processo os
documentos que atestam a propriedade do imóvel, seus limites, sua
área e a avaliação, que deve ser prévia.

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

1762/2001 no 1° turno, na forma proposta, e pela rejeição da Emenda
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n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente -Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Meio -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.826/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, o projeto de lei em epígrafe
institui mecanismos de incentivo ao acesso, em estabelecimentos de
ensino público estadual de: ensino superior, de etnias historicamente
discriminadas.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com a Emenda
n° 1, de sua autoria, e a Comissão de Direitos Humanos opinou pela
aprovação da proposição 1 com as Emendas n os 2 a 5, por ela
apresentadas.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, conforme o disposto no art. 102, VI, "a", c/c o art. 188, do
Regimento interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa a criar mecanismos que

incrementem as possibilidades de acesso das populações afro-
brasileira e indígena ao ensino superior público do Estado.

Consideramos, na oportuidade desta análise, que não há dúvidas
acerca da pertinência da proposição, em face, primeiramente, da
comprovada conjuntura dé desigualdade socioeconômica entre os
negros, pardos e índios - oriundos de etnias historicamente
discriminadas, como designa o autor do projeto - e os brancos; e, em
segundo lugar, especificatnente da desigualdade no âmbito da
educação, que se reflete nas discrepantes taxas de escolaridade entre
os dois blocos étnicos.

O recente estudo "DesigUaldade Racial no Brasil: Evolução das
Condições de Vida na Década de 90", do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas - IPEA -, revela que, não obstante a
escolaridade média de negros e brancos ter aumentado em quatro
anos de estudo desde a década de 20, a diferença entre os índices de
escolaridade média dos ] dois grupos étnicos se mantém
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absolutamente estável, na faixa de 2,3 anos de estudo a mais para
os brancos, no mesmo período. Esses dados demonstram que há
uma tendência histórica de manutenção da discriminação racial,
verificando-se uma inércia absoluta no padrão de diferença dos
índices de escolaridade entre negros e brancos.

O estudo constata também que a situação é ainda mais grave nos
segmentos mais avançados do ensino formal: entre os jovens negros,
16% concluem o ensino médio e apenas 2% ingressam no ensino
superior, para 37% e 11% dos brancos, respectivamente.

Os números apresentados vêm corroborar a importância da
implementação de ações efetivas que possam contribuir para uma
efetiva mudança no ostensivo quadro de discriminação racial presente
no País. Há de fato uma preocupação contemporânea em se
instituírem mecanismos que assegurem a presença dos segmentos
populacionais marginalizados em setores vitais para a promoção
social, como a educação e o trabalho. As 99 nações participantes da
Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em 1999, na África
do Sul, firmaram um plano de ação conjunto que prevê a
implementação de medidas compensatórias no combate às formas de
discriminação racial e a eliminação das desigualdades, especialmente
no tocante às oportunidades de educação. Ademais, iniciativas de lei
nas esferas federal e estadual voltadas para esse objetivo têm sido
concebidas e aprovadas, elevando as chances de incrementar
progressivamente o ingresso de negros e pardos em instituições de
ensino superior e, conseqüentemente, possibilitar o acesso destes a
funções mais qualificadas no mecado de trabalho.

Com o intuito de aprimorar o conteúdo da proposição em tela,
propomos a Emenda n° 6, que determina às instituições de ensino
implantarem mecanismos para subsidiar o progresso acadêmico dos
estudantes dos segmentos beneficiados pelas cotas. Essa proposta
se justifica com base em diversas opiniões de especialistas no ensino
superior, que alertam para a i m portância da permanência do aluno
beneficiado pelas cotas na instituição de ensino. Afinal, de nada vale
facilitar o acesso ao candidato dos setores étnicos discriminados se
não houver efetivo trabalho que viabilize a conclusão do curso em que
ele ingressou.

A Comissão de Direitos Humanos propôs cinco importantes
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modificações ao projeto ora em estudo. Acolhemos, neste parecer,
a idéia contida nas Emendas nos 2, 3 e 5, sugerindo algumas
pequenas alterações, por meio de subemendas, pelas razões que se
seguem: a Emenda n° 2 modifica o critério de classificação de negros
e pardos - na inscrição nos exames vestibulares - para a
autodeclaração do candidSo e mantém o critério de identificação dos
indígenas, conforme o Estatuto do índio. Sugerimos, por meio da
Subemenda n°1 à Emenda  n° 2, que o critério de autodeclaração seja
válido também para os indígenas, pois a forma como o referido
estatuto define quem tem origem e ascendência pré-colombiana é tão
imprecisa como definir quem é pardo ou negro no Brasil, em virtude
da grande miscigenação presente na sociedade brasileira. Nas
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas nos 2 e 5, propomos
a substituição da expressão "exames vestibulares" pela expressão
"processos seletivos", uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases
possibilita às instituições de ensino superior a realização de outras
modalidades de seleção para ingresso em seus cursos que não
apenas o vestibular, como, por exemplo, o aproveitamento do Exame
Nacional do Ensino Médio. Na Subemenda n° 1 à Emenda n° 3,
substituímos a expressão "universidades administradas pelo Estado
de Minas Gerais" pela expressão "instituições integrantes do Sistema
Estadual de Educação mantidas pelo poder público", uma vez que tal
alteração amplia o alcance da medida para instituições de ensino
superior não universitárias e suprime uma incorreção técnica, pois
instituições de ensino superior não são administradas por Estados,
muito menos as universidades, que são dotadas de autonomia
acadêmica, financeira e administrativa.

Esta Comissão opina também pela rejeição da Emenda n° 4. o
Projeto de Lei n° 650, do Senado, em fase final de tramitação, prevê
uma cota mínima de 20% é estabelece que as instituições façam um
levantamento estatístico para definir se há ou não necessidade de
elevar esse percentual. A 4ta mínima de 20%, estabelecida no texto
original do art. 3 0 do projeto em análise, parece-nos mais razoável do
que os 40% propostos 1pela Comissão de Direitos Humanos,
considerando que é recomendável o equilíbrio entre as propostas em
níveis federal e estadual. Além disso, haveria, no caso da aprovação
da cota de 40%, uma excekão incompreensível no quadro do ensino
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superior do Estado, pois o número de matrículas e instituições
públicas no Sistema Estadual é muito inferior ao do Sistema Federal,
que abrange as instituições públicas federais (são 12 universidades
federais para apenas 2 estaduais) e a maioria maciça das particulares.

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

1.826/2001, no 1° turno, com aEmenda n° 1, com as subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n os 2, 3 e 5 e com a Emenda n° 6,
que apresentamos. Opinamos ainda pela rejeição da Emenda n°4.

EMENDA N°6
Acrescente-se o seguinte § 60 ao art. 30:
"Art. 30 -	 .....................

§ 60 - As instituições de ensino deverão implantar mecanismos para
subsidiar o progresso acadêmico dos estudantes afro-brasileiros e
indígenas que necessitarem melhorar seu desempenho, conforme
critérios objetivos de avaliação definidos pela instituição e de forma a
garantir o progressivo nivelamento entre os percentuais de ingresso e
de diplomação.".

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°2
Dê-se ao inciso 1 do parágrafo único do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° -	 .........................
Parágrafo único - ........................................

- como setores étnico-raciais historicamente discriminados o
conjunto dos cidadãos que se declararem, no ato da inscrição para os
processos seletivos de estabelecimentos de ensino público superior
do Estado, negros, pardos ou indígenas;".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 3
Dê-se ao inciso II do parágrafo único do art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1°- ..........................................
Parágrafo único -	............................
II - como estabelecimentos de ensino público superior do Estado as

instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino Superior
mantidas pelo poder público;".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 5
Dê-se ao § 30 do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 -	 ................

"§ 3° - O preenchimento das vagas reservadas a título de cota
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mínima dar-se-á a partir de lista de classificação independente,
garantindo-se que o processo seletivo adotado pela instituição de
ensino seja o mesmo para todos os candidatos, independentemente
de sua condição étnico-racial.".

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Paulo Piau, Presidente Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.095/2002

Comissão de FiscIização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto em epígrafe dispõe
sobre a concessão de incentivos fiscais a contribuintes que apoiarem
projetos esportivos no Estado.

Em cumprimento dos mandamentos regimentais, a matéria foi
submetida à análise da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade., constitucionalidade e juridicidade da
proposição na forma original.

Compete-nos, nesse momento, manifestar-nos acerca dos aspectos
financeiros e orçamentáriosdo projeto.

Fundamentação
Com o intuito de incentivar empresas a apoiar financeiramente

projetos esportivos no Estado, a proposição determina a concessão
de incentivos fiscais, especificamente a dedução de até 4% do valor
devido ao Estado, relativo à quota-parte do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, que lhe compete, na forma estabelecida no
projeto.

A matéria veiculada na' proposição sob exame, qual seja a
concessão de benefícios fiscais, é disciplinada pela Lei Complementar
n° 24, de 7/1/75, e pela Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000. A primeira dispõesobre os convénios para a concessão de
isenções do ICMS, e a sgunda estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, aplicáveis
a todos os entes da Federaçião.

A Lei Complementar n° 4, em seu art. 1°, determina que as
isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de
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mercadorias serão concedidas, ou revogadas nos termos de
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito
Federal". E continua, estabelecendo que a celebração de convênio
também se faz necessária quando se referir:

- à redução da base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou

não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no Imposto de Circulação de
Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta
data".

Como pode ser observado, a celebração do convênio se faz
necessária quando o benefício implique redução do ônus do
contribuinte, com o intuito de evitar a chamada guerra fiscal entre os
Estados membros.

E esse não é o caso da proposição, pois não cria privilégios para os
contribuintes, uma vez que os incentivos nela contidos não culminam
em renúncia fiscal decorrente de concessão de isenção, remissão,
anistia, ou qualquer outra modalidade de extinção do crédito tributário.
O que a proposição pretende , é possibilitar que um determinado
contribuinte, interessado em financiar projetos esportivos no Estado,
possa abater esse valor do ICMS a ser pago ao Estado. E isso tudo
nos termos e nas condições estabelecidos nas normas
regulamentadoras a serem expedidas pelo Executivo. O que importa
dizer que, embora haja renúncia de receita, não se materializa o
tratamento diferenciado entre os contribuintes. Por essa razão,
entendemos que a matéria veiculada na proposição não afronta os
ditames da referida lei compleméntar.

Por seu turno, a LRF, ao tratar da renúncia de receita, determina,
em seu art. 14, que atos cujo objeto seja autorizar a concessão ou
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita devem estar acompanhados de estimativa
do impacto orçamentário4inancéiro no exercício em que devem iniciar
sua vigência e nos dois exercícios seguintes.
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Assim, além da necessidade de os impactos financeiros

decorrentes da adoção da medida dessa natureza estarem previstos
na LDO e na Lei Orçamentária, deve-se levar em consideração que a
aplicação das normas contidas no projeto sob comento implicaria
queda na arrecadação tributária do Estado e, para tanto, deve haver
medidas de compensação por meio de elevação de alíquotas,
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição. Mas tais providências não foram tomadas na elaboração
do projeto.

Importa informar que, de ácordo com o art. 6 0 da proposição, estão
estabelecidos os limites máximos a serem disponibilizados para
aplicação nas ações a que se refere a proposição, o que vale dizer,
cria a oportunidade para que o Executivo promova os estudos
necessários para implantação da lei no Estado, mormente a previsão
nas Leis de Diretrizes Orçamentárias que nortearão a elaboração das
próximas Leis Orçamentárias, nas quais a receita será estimada
considerando-se a política de incentivos a projetos esportivos.
Portanto, no que tange a esse último ponto, o projeto merece reparos,
a fim de que se coadune com as normas de finanças públicas
introduzidas em nosso ordenamento jurídico pela Lei Complementar
n° 101, de 2000. Por isso, aproveitamos a oportunidade para
apresentar a Emenda n° 1, visando a sanar o problema exposto.

1 Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.095/2002, no 1° turno, comia Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1 0 do projeto h seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo

fiscal a contribuinte que apoir financeiramente projeto esportivo, nos
termos desta lei e de seu regulamento."

Sala das Comissões, 3 dejulho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmolo Aloise - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.104/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
1 Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, o projeto de lei em
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epígrafe institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e
Comércio de Móveis e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma
original.

Posteriormente, a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio
manifestou-se pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Agora, cabe a esta Comissão, nos lindes de sua competência,
analisar a matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em pauta, com o aperfeiçoamento introduzido pela

Emenda ri 0 1, institui o pólo de desenvolvimento do setor moveleiro,
com sede no município de Ubá. O pólo será integrado pelos
Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba, Rodeio, São
Geraldo, Tocantins, Visconde de Rio Branco, Astolfo Dutra, Guarani,
Silverânia, Senador Firmino, Mercês, Dores do Turvo, Divinéia e
Tabuleiro.

A proposição prevê a concessão de incentivos constituídos pela
elaboração de projetos e execução de obras de infra-estrutura
necessárias à ampliação ou instalação de empresas e pela abertura
de linhas de crédito para financiamento de ações relacionadas com a
produção e a comercialização de móveis. Prevê também o projeto em
pauta a concessão de benefícios fiscais, quais sejam a redução da
alíquota do ICMS para 12% nas aquisições de máquinas e de
equipamentos utilizados na produção e a concessão de um período de
carência de dois anos para recolhimento do ICMS, contados do início
da atividade industrial.

Entendemos que a criação desse pólo de desenvolvimento é
extremamente importante para a região, pois aproveita a sua vocação
natural e impulsionará sua economia, gerando riqueza, renda,
empregos e tributos.

No tocante aos benefícios fiscais, cumpre-nos observar que o
projeto não os concede de fato, mas tão-somente autoriza a sua
concessão. Esses somente poderão ser implementados se atendido o
disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a
obrigatoriedade de estar o projeto acompanhado de medida de
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compensação, por meio'de aumento de receita proveniente de
majoração de tributo. No mérito, entendemos que a concessão dos

	

incentivos fiscais é proci	e que a perda de receita tributária será

	

amplamente suplantada	benefícios advindos do projeto, no qual

	

se inclui aumento da ari	cão tributária decorrente do incremento
da produção.

	

Quanto aos mencion	s incentivos a infra-estrutura e crédito,
entendemos que são mt importantes para a implementação do pólo

	

e que os seus custos s(	também, amplamente suplantados pelos
benefícios advindos.

Todavia, esses incentivos trazem ao Estado despesas que não
estão quantificadas; também não está demonstrada a origem de
recursos para custeio dessas despesas. Para solucionar esse

gradativamente, de a'
sentido propomos a
peça opinativa.

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

2.104/2002 no 1° turno, cdm a Emenda n° 1, da Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio, e com a Emenda n°2, a seguir apresentada.

EMENDA N°2
Acrescente-se ao art. 100 seguinte parágrafo único:
"ArtiO- .................................................................
Parágrafo único - Os ihcentivos a que se refere o art. 3° serão

concedidos de forma lgradativa, observada a disponibilidade

problema, propomos	 -esses incentivos sejam implementados
com a disponibilidade orçamentária. Nesse
da n° 2, apresentada na conclusão desta

orçamentária.".
Sala das Comissões, 3
Mauro Lobo, Presidente

Rêmolo Aloise.
PARECER DE REDAC)

O Projeto de Lei n° 51;
altera a Lei n° 6.763, de
redução da carga tribut
situação que menciona
turno, na forma do venci'

julho de 2002.
Luiz Fernando Faria, relator - Dilzon Meio -

FINAL DO PROJETO DE LEI N°518/99
issão de Redação
), de autoria do Deputado Paulo Piau, que
de dezembro de 1975, no que se refere à

ia nas operações com energia elétrica na
dá outras providências, foi aprovado no 2°
no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimënto Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 518/99
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que se refere

à redução da carga tributária nas operações com energia elétrica na
situação que menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, o seguinte § 22:
"Art. 12-
§ 22 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento e mediante dados fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelas companhias de energia elétrica com atuação no Estado, a
reduzir a carga tributária para até 12% (doze por cento) nas
operações com energia elétrica destinadas a atividades de irrigação
desenvolvidas por produtores rurais.".

Art. 2 0 - Fica assegurado, pelo prazo de doze meses a contar da
publicação desta lei, crédito presumido equivalente a 41,66%
(quarenta e um inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente nas saídas
promovidas por estabelecimento industrial de produto têxtil resultante
da industrialização do algodão.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, no que se refere ao art. 1, no primeiro dia do
exercício subseqüente ao de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Mauro Lobo, relator - Hely Tarqünío.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.759/2001

Comissão de Redação
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59/2001, de autoria do Governador do
3rvidores administrativos da Secretaria de
ilcional da Gestão SUS e dá outras
no 20 turno, na forma do Substitutivo n° 1,

esta Comissão, a fim de que, segundo a
Ia à matéria a forma adequada, nos termos
mento Interno.
or se dar à proposição a seguinte redação
m o aprovado.
O DE LEI N° 1.75912001

Concede a servidores administrativos da Secretaria de Estado da
Saúde o Adicional da Gesto SUS e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica concedido, a partir de 1° de outubro de 2001, aos

servidores administrativos,' ocupantes de cargos efetivos e detentores
de função pública, lotados no quadro setorial da Secretaria de Estado
da Saúde, constante do Ahexo desta lei, o Adicional da Gestão SUS,
no valor correspondente a30% (trinta por cento) da base de cálculo a
que se refere o parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A base: de cálculo do Adicional da Gestão SUS é
o valor da remuneração rriínima prevista no Anexo 1 da Lei Delegada
n.° 41, de 7 de junho de
exigências de escolarida
ocupado ou função exerci!
na lei delegada.

Art. 20 - A parcela corre:
não comporá a base
complementar, de que tra
2000, do vale-alimentaçãc

Parágrafo único - Sobre
qualquer outro adiciona
servidor.

Art. 30 - A diferença na
esta lei, relativa aos me
decorrente do disposto no
sucessivas, sendo a prir

0, observada a correspondência entre as
e jornada de trabalho para o cargo

pelo servidor e os padrões estabelecidos

pondente ao adicional instituído por esta lei
de cálculo da parcela remuneratória

a a Lei Delegada n.° 41, de 7 de junho de
ou do vale-transporte.
o adicional de que trata esta lei não incidirá

gratificação ou vantagem devidos ao

uneração dos servidores a que se refere
de outubro de 2001 a junho de 2002,
1°, será paga em três parcelas mensais

3 delas devida quando do pagamento
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relativo ao mês de julho de 2002.

Art. 4°— Ficam criadas, na estrutura da Secretaria de Estado da
Saúde:

- uma Diretoria Regional de Saúde com sede no Município de Pará
de Minas;

II - uma Diretoria Regional de Saúde com sede no Município de
Pirapora.

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição
das unidades administrativas de que trata o "caput" deste artigo serão
estabelecidas em decreto.

Art. 5 0— Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado da Saúde, para compor a estrutura da Diretoria a que se
refere o inciso 1 do art. 4 0 , os seguintes cargos de provimento em
comissão:

- um cargo de Diretor 1, código MG-06, de recrutamento amplo,
com carga horária de oito horas diárias;

II - oito cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de
recrutamento amplo, com carga horária de seis horas diárias;

III - cinco cargos de Assessor 1, código AS-01, de recrutamento
amplo, com carga horária de seis horas diárias;

IV - dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo
oito de recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com
carga horária de seis horas diárias;

V - nove cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, sendo sete de
recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com carga
horária de seis horas diárias.

Art. 6° - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria de Estado da Saúde, para compor a estrutura da Diretoria a
que se refere o inciso II do art. 40 , os seguintes cargos de provimento
em comissão:

- um cargo de Diretor 1, código MG-06, de recrutamento amplo,
com carga horária de oito horas diárias;

II - oito cargos de AS-SUS Coordenador, código MG-43, de
recrutamento amplo, com carga horária de seis horas diárias;

III - cinco cargos de Assessor 1, código AS-01, de recrutamento
amplo, com carga horária de seis horas diárias;

IV - dez cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, sendo
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oito de recrutamento amolo e dois de recrutamento limitado, com
carga horária de seis horas diárias;

V - nove cargos de Assistente Auxiliar, código Ex-07, sendo sete de
recrutamento amplo e dois de recrutamento limitado, com carga
horária de seis horas diárias.

Art. 70 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar para atender'às despesas decorrentes do disposto nos
arts. 5 0 e 60 , observado o estabelecido no art. 43 da Lei Federal n.°
4.320, de 17 março de 1964.

Art. 80 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta
lei, fica o Poder Executivo i autorizado a abrir crédito suplementar até o
limite de R$ 705.840,00 (setecentos e cinco mil oitocentos e quarenta
reais), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.° 4.320, de 17
de março de 1964.

Art. 9° - Esta lei entra eri vigor na data de sua publicação.
Art. 10— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4db julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rely Tarqüínio.

ANEXO
(a que se refere a art. 1° da Lei n.° , de de de 2002)

* - O Quadro do Anexo foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 5.7.2002

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.865/2001

missão de Redação
.865/2001, de autoria do Governador do

Secretaria de Estado de Transportes e
s providências, foi aprovado no 2 0 turno, na

esta Comissão, a fim de que, segundo a
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imento Interno.
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om o aprovado.
ro DE LEI N o 1.865/2001
de Estado de Transportes e Obras Públicas

O Projeto de Lei n°
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Obras Públicas e dá outi
forma do vencido no 1° ti

Vem agora o projeto
técnica legislativa, seja c
do § l°do art. 268 do RE

Assim sendo, opinamo
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Reorganiza a Secretaria
e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Disposições Preliminares

Art. 1° - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
passa a organizar-se de acordo com o disposto nesta lei.

Art. 2 0 - Para os efeitos desta lei, a expressão Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas, a palavra Secretaria e a sigla
SETOP equivalem-se.

CAPÍTULO II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3 0 - A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
tem por finalidade planejar, dirigir e coordenar as atividades setoriais,
a cargo do Estado, relativas ao saneamento, ao transporte terrestre,
hidroviário e aeroviário, às obras públicas e ao desenvolvimento
urbano.

Art. 40 - Compete à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas:

- planejar, em articulação com a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, as diretrizes fundamentais da
política de transportes, de saneamento básico, de obras públicas e de
desenvolvimento urbano;

II - programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas
do Estado, em sua área de competência, e participar da programação
e da coordenação das atividades a serem executadas nas áreas de
transportes, de saneamento básico e desenvolvimento urbano;

III - elaborar e propor planos, programas e projetos relativos a obras
públicas e acompanhar as ações referentes a sua execução;

IV - buscar novos modelos de financiamento, que assegurem,
primordialmente, recursos para a manutenção e a operação da infra-
estrutura viária, de transportes e obras públicas;

V - consolidar mecanismos de articulação institucional entre as
esferas de Governo, visando à integração do planejamento e gestão e
à viabilização de projetos, transportes e obras públicas de interesse
estratégico para Minas Gerais;

VI - exercer a supervisão das atividades dos órgãos subordinados e
das entidades que lhe são vinculadas;

VII - exercer outras atividades correlatas.



339
CAPÍTULO III
Estrutura Orgânica
Estado de Transportes e Obras PúblicasArt. 50 - A Secretaria d

tem a seguinte estrutura o
- Gabinete;

II - Assessoria de Plane
a) Centro de Racionaliza
b) Centro de Planejamer
c) Centro de Orçamento:
III -Assessoria Técnica;
IV - Superintendência di
a) Diretoria de Gestão di
b) Diretoria de Obras Pú
c) Diretoria de Análise T
V - Superintendência de
a) Diretoria de Transport
b) Diretoria de Transport
c) Diretoria de Transport
d) Diretoria de Logística
VI - Superintendência di
a) Diretoria de Gestão di
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilic
d) Diretoria de Prestaçã(
Parágrafo único - A 1

administrativas de que
decreto.

nto e Coordenação:
e Informação;

Obras Públicas:
Programas;

Transportes:
s Terrestres;
s Aeroviários;
s Hidroviários;

Administração e Finanças:
Recursos Humanos;

ide e Finanças;
de Contas.
ialidade e a competência das unidades
ata este artigo serão estabelecidas em

CAPÍTULO IV
ea de Competência
de competência da Secretaria de Estado

Da
Art. 60 - Integram a ári

de Transportes e Obras P
- órgão colegiado, Cor

II - autarquias:
a) Departamento de E

Gerais - DER-MG;
b) Departamento de OL

DEOP-MG;

Estadual de Transportes;

de Rodagem do Estado de Minas

Públicas do Estado de Minas Gerais -
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III - empresas:
a) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG;
b) Trem Metropolitano de Belo Horizonte S.A.

CAPÍTULO V
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 7 0 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas, a que se refere o Anexo
l-R do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, dois cargos de
Assessor-Chefe, código MG 24, símbolo AH 24, um cargo de Auditor
Setorial, código MG 45, símbolo US 45, e um cargo de Assessor 1,
código AS 01, símbolo 10/A.

Art. 8 0 - Ficam extintos, no Quadro a que se refere o art. 7 0 desta
lei, três cargos de Diretor II, código MG 05, símbolo DR 05, quatro
cargos de Diretor 1, código MG 06, símbolo DR 06, quatro cargos de
Supervisor III, código OH 03, símbolo 10/A, dois cargos de Oficial de
Gabinete, código EX 02, símbolo 9/A, três cargos de Assistente
Administrativo, código EX 06, símbolo 9/A, e quatro cargos de
Assistente Auxiliar, código EX 07, símbolo 9/A.

Art. 90 - A identificação dos cargos a que se referem os arts. 7 0 e 80
será estabelecida em resolução do Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração.

Art. 10 - O Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas, Quadro II - Cargos Comissionados, a
que se refere o Anexo l-R do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro
de 1994, passa a ter a composição constante no Anexo desta lei.

Parágrafo único - A forma de recrutamento dos cargos de que trata
este artigo será estabelecida em resolução do Secretário de Estado
de Recursos Humanos e Administração, observado o disposto na Lei
n° 9.530, de 29 de dezembro de 1987.

CAPÍTULO VI
Disposições Finais

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12— Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n° 9.517, de 29 de dezembro de 1998, e os arts. 18 e 19 da Lei n°
10.827, de 23 de julho de 1992.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Mauro Lobo, relator - Hely Tarqüínio.
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Anexo

(a que se refere à art. 10 da Lei n° , de de de 2001.)
Anexo I-R do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994

Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas

QUADRO W CARGOS COMISSIONADOS
* - O referido Quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo"
de 5.7.2002.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.138/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.138/2002, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, que declara de utilidade pública o Conselho de Segurança
Pública de Tupaciguara, com sede no Município de Tupaciguara, 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 § l°do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.138/2002
Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública de

Tupaciguara - CONSEP -, com sede no Município de Tupaciguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Segurança Pública de Tupaciguara - CONSEP -, com sede no
Município de Tupaciguara:

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 25: de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.145/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.145/2002, de autoria do Deputado Gil Pereira,

que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Minas Gerais, com sede no Município de
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Montes Claros, 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° 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°2.145/2002
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Montes Claros - CCSP/MOC -, com sede no Município de
Montes Claros.

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

de Segurança Pública de Montes Claros - CCSP/MOC -, com sede
no Município de Montes Claros.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relator - Aílton

Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N-

2.15312002
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.153/2002, de autoria do Deputado Dilzon Meio,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros, com sede no Município
de Coqueiral, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N°2.153/2002
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros, com sede no Município
de Coqueiral.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação
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Comunitária dos Produtores Rurais da Comunidade Coqueiros,
com sede no Município de! Coqueiral.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Aílton

Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS-PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 3/7/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Joaquim
Ribeiro Ferreira Neto, ocorrido em 29/6/2002, em Dom Silvério. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Lenita
Mendes Neves, ocorrido em 30/6/2002, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a

"d", do Regimento Interno as seguintes manifestações:
de congratulações com a Associação dos Municípios da

Microrregião do Médio Sapucai pelos 25 anos de sua criação
(Requerimento n° 3.408/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Município de Cristina pelo 152° aniversário
de sua emancipação político-administrativa (Requerimento n°
3.423/2002, do Deputado Bilac Pinto).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 377a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 4/7/2002
Presidência dos Deputados Ivo José, Wanderley Ávila, Rogério

Correia e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: P Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem n° 306/2002
(encaminha Projeto de Lei Complementar n° 53/2002), do Governador
do Estado - Ofícios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 2.276 e 2.277/2002 - Requerimentos
n o

s 3.443 a 3.446/2002 - Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Rogério Correia e Ivair Nogueira (3) - Proposição Não
Recebida: Requerimento do Deputado Bilac Pinto - Comunicações:
Comunicações da Comissão Especial da Prostituição Infantil e das
Comissões de Fiscalização Financeira e de Educação e dos
Deputados Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Sávio Souza
Cruz, Carlos Pimenta e Paulo Piau - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Carlos Pimenta, Márcio Cunha, Doutor Viana, Adelmo
Carneiro Leão e Paulo Piau - 2 a Parte (Ordem do Dia): V Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial da ADTER - Comissão Especial da Samarco - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Ivair Nogueira (3);
deferimento - Questão de ordem - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Rogério Correia; aprovação - 2 a Fase:
Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 2.176/2002;
encerramento da discussão; requerimentos dos Deputados Miguel
Martini, Ivair Nogueira, Márcio Cunha e Edson Rezende; deferimento;
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; votação do
projeto, salvo emendas, subemendas e destaque; aprovação; votação
do inciso V do art. 7 0 do projeto; rejeição; prejudicialidade da Emenda
n° 98; votação das emendas e subemendas com parecer pela
aprovação, salvo destaques; aprovação; prejudicialidade das
Emendas nos 11, 17, 30, 43, 54, 55, 89, 111, 19, 25, 49, 51,79 e 81;
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votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques;
rejeição; votação da Emenda n° 14; rejeição; votação da Emenda n°
45; rejeição; votação da Emenda n° 47; discurso doDeputado Miguel
Martini; rejeição; prejudicial idade da Emenda n° 48; votação da
Emenda n°103; rejeição - Encerramento.

•Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - to José - Olinto Godinho - Wanderley Ávila -

Alvaro Antônio - Adelino! de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viena -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elbe
Brandão - Fábio Avelar Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lrani Barbosa -. João Batista de Oliveira - João Leite - João
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor
George - Paulo Piau - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério
Correia - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputdo Wanderley Ávila) - As 14h15min, a lista

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

1 a Parte
1 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

- O Deputado Márcio Cunha, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:
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'MENSAGEM N° 306/2002*

Belo Horizonte, 3 de julho de 2002.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
projeto de lei complementar, que dispõe sobre o Estatuto dos
Profissionais de Educação Pública do Estado de Minas Gerais.

A medida faz parte de compromisso do meu Governo de dotar o
Sistema Estadual de Ensino de instrumento dispondo sobre o regime
jurídico dos seus servidores, com a proposta de um novo estatuto
ajustado ao seu tempo e, simultaneamente, de instituir um Plano de
Carreira dos Profissionais da Educação Pública, voltado para a
valorização da classe, reunindo as funções de docência, apoio
pedagógico, técnico e administrativo.

Assim alinhadas as funções, deu-se à carreira a denominação
mencionada, estruturando-a em classes de cargos sistematizadas
com a abrangência de todas as atividades desenvolvidas pela
Secretaria de Estado da Educação.

Ressalte-se, por oportuno, que a proposta foi precedida de amplo
debate na comissão especialmente constituída para os estudos do
novo Estatuto do Magistério, consoante o Decreto n° 42.554, de 2 de
maio de 2002, com a participação de entidades representativas da
categoria, às quais se juntou a honrosa instituição do Ministério
Público Estadual, competente na defesa dos direitos da infância e da
juventude.

Renovo a Vossa Excelência as expressões do meu elevado apreço.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas

Gerais.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2002

Dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Pública do
Estado de Minas Gerais.

Título 1
Do Estatuto e de Seus Objetivos

Capítulo 1
Das Disposições Preliminares

Art. V - Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos
Educação Pública do Estado de Minas Gerais,

Profissionais da
observados os



princípios constitucionais é as disposições da Lei Federal n.° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, e da Lei Federal n° 9.424, de 24
dezembro 1996.

Art. 20 - Para efeito do disposto nesta lei são levados em
consideração:

- a estrutura básica do Sistema Estadual de Educação;
II - os planos, os programas, os projetos e as atividades em

desenvolvimento;
III - o plano que estrutura a carreira dos Profissionais da Educação

Pública;
IV - as condições estabelecidas em outras leis e regulamentos

pertinentes.
Título II

Da Estrutura e da Organização da Educação Pública
Capítulo 1

Dos Conceitos Básicos
Art. 30 - Para efeito desta lei entende-se por:

- Sistema Estadual dê Educação o conjunto de instituições e de
órgãos da Secretaria de Estado da Educação que têm como objetivo
integrar e coordenar as ações educacionais, visando assegurar
educação de qualidade pra todos;

II - profissional da educação pública o servidor titular ou não de
cargo efetivo, remunerado pelos cofres públicos, lotado em escola
estadual, em órgão regional ou no órgão central da Secretaria de
Estado da Educação;

III - servidor público a pessoa que exerce cargo público e que seja
remunerado pelos cofres públicos;

IV - cargo público a mais simples, permanente e indivisível unidade
de ocupação funcional, prevista em lei, com denominação própria e
atribuições definidas;

V - cargo público de provimento efetivo o ocupado por servidor
aprovado em concurso público e nele legalmente investido;

VI - função o conjunto de direitos, obrigações e atribuições do
servidor em sua atividade profissional;

VII - função gratificada, de livre designação e dispensa, a exercida,
exclusivamente, por servidor ocupante de cargo efetivo, a quem se
atribui atividade de assessoramento ou direção;
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VIII - classe o conjunto de cargos efetivos da mesma natureza, de

igual padrão ou escala de vencimentos e de mesmo grau de
responsabilidade, titulação e habilitação específicas;

IX - nível a linha de promoção vertical do servidor na carreira,
atribuído a cada classe de cargos, em ordem crescente, ao qual
corresponde a promoção hierárquica obtida em função da titulação e
da habilitação específica e avaliação de desempenho;

X - grau a linha de progressão horizontal do servidor na carreira,
atribuído de acordo com o tempo e a avaliação de desempenho;

Xl - carreira o conjunto de classes da mesma natureza de trabalho,
escalonadas segundo a responsabilidade, a complexidade das
atribuições e a remuneração;

XII - plano de carreira o conjunto de princípios e normas que
disciplinam o desenvolvimento do servidor na carreira, correlacionam
as respectivas classes de cargos efetivos com os níveis de
escolaridade e de remuneração dos profissionais que os ocupam e
estabelecem critérios para promoção e progressão.

Capítulo II
Das Categorias Funcionais

Art. 40 - A educação pública no Estado de Minas Gerais será
exercida por servidores que integram o Quadro dos Profissionais da
Educação Pública e abrange as atividades relacionadas com as
funções de:

- docência;
II - apoio pedagógico;
III - apoio administrativo;
IV - apoio técnico-pedagógico;
V - apoio técnico-administrativo;
VI - direção;
VII - assessoramento.

Capítulo III
Da Estrutura de Cargos

Art. 50 - Compõem o Quadro dos Profissionais da Educação Pública,
as seguintes classes de cargos e categorias profissionais:

- Professor da Educação Básica 1;
II - Professor da Educação Básica 2;
III - Formador de Educação Profissional;
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IV - Pedagogo:
a) Inspetor Escolar;
b) Supervisor Pedagógico;
c) Orientador Educacional;
V - Assistente-Técnico de Secretaria;
VI - Assistente de Multimeios Didáticos;
VII - Ajudante da Educação;
VIII - Analista da Educação Especial:
a) Fonoaudiólogo;
b) Terapeuta Educacional;
C) Psicólogo;
d) Fisioterapeuta;
e) Assistente Social;
IX - Bibliotecário;
X - Analista Educacional;
Xl - Assistente Técnico-Educacional;
XII - Assistente Educacional;
XIII - Assistente de Multimeios;
XIV - Ajudante Educacional.

Capítulo IV
Do Quadro da Educação

Art. 60 - A educação pública estadual será exercida por integrantes
das categorias funcionais em consonância com os projetos
desenvolvidos pelos órgãos do Sistema Estadual de Educação.

Art. 70 - O Quadro dos Profissionais da Educação Pública das
unidades escolares, do órgão central e dos órgãos regionais terá sua
composição numérica baseada nas diretrizes estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Educação, levando-se em consideração as
atribuições específicas de cada classe.

Art. 80 - A lotação e o local de atuação do ocupante de cargo das
classes a que se refere o artigo 5 0 são os constantes no Anexo 1 desta
lei.

Capítulo V
Da Investidura

Art. 9° - A investidura em qualquer um dos cargos efetivos depende
de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos e dar-se-á no nível e grau iniciais do respectivo cargo exigindo-
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se, no mínimo, do interessado:

- em cargo da classe de Professor da Educação Básica, PES 1:
formação em nível de ensino superior, obtida em curso normal
superior ou curso de Pedagogia com habilitação em magistério das
matérias pedagógicas;

II - em cargo da classe de Professor da Educação Básica, PEB 2:
formação em nível de ensino superior, obtida em curso de licenciatura,
de graduação plena, na área do conhecimento específico, ou
formação em nível de ensino superior, obtida em outro curso, desde
que relacionado com a área de conhecimento especifica do currículo,
cumulada com formação pedagógica complementar, obtida nos
termos da legislação vigente;

III - em cargo da classe de Formador da Educação Profissional: ter
capacidade profissional especifica na área de atuação e
reconhecimento da notória competência;

IV - em cargo da classe de Pedagogo: formação em nível de ensino
superior, obtida em curso de licenciatura em Pedagogia, de graduação
plena, ou em nível de pós-graduação;

V - em cargo das classes de Assistente Técnico: formação em nível
de ensino médio, obtida em curso que proporcione, além da formação
geral, habilitação para o exercício de profissões técnicas;

VI - em cargo das classes de Assistente: formação em nível de
ensino médio;

VII - em cargo das classes de Ajudante: formação em nível de
ensino fundamental;

VIII - em cargo das classes de Analista:
a) formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura, de

graduação plena específica;
b) registro no órgão de classe, quando este for exigido por lei;
IX - em cargo da classe de Bibliotecário:
a) formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura, de

graduação plena específica;
b) registro no órgão de classe.

Título III
Da Carreira dos Profissionais da Educação Pública

Capítulo 1
Do Plano de Carreira
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Art. 10 - Fica estruturada a carreira dos Profissionais da

Educação Pública integrda dos cargos de classes de provimento
efetivo que a compõem.

Art. 11 - Na estruturação da carreira dos Profissionais da Educação
Pública, são observados os princípios:

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

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

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

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

II - da humanização da educação pública, que pressupõe a garantia:
a) da gestão democrática;
b) do oferecimento de condições de trabalho adequadas;
III - da observância do Plano de Desenvolvimento da Educação

Pública Estadual e, nas escolas estaduais, dos respectivos projetos
político-pedagógicos.

Capítulo II
Da Carreira do Profissional da Educação Pública

Seção 1
Das Classes de Cargos Efetivos

Art. 12 - A carreira dos Profissionais da Educação Pública é
constituída das classes de cargos efetivos que se seguem:

- Professor da Educação Básica PEB 1: a ser ocupado por servidor
de nível superior que atue na educação infantil e nas quatro séries
iniciais ou ciclos correspondentes do ensino fundamental;

II - Professor da Educação Básica PEB 2: a ser ocupado por
servidor de nível superior 'que atue nas quatro últimas séries ou ciclos
correspondentes do ensino fundamental e no ensino médio, com
denominação complementar referente a área de conhecimento;

111 - Formador da Educação Profissional (FOEP): a ser ocupado por
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servidor de reconhecido saber e capacidade profissional
específica;

IV - Pedagogo (PEDG): a ser ocupado por servidor de nível superior,
com habilitação específica que atue na estrutura administrativa do
órgão central ou regionais ou em escola estadual, com denominação
complementar:

a) Inspetor Escolar;
b) Supervisor Pedagógico;
c) Orientador Educacional;
V - Assistente Técnico de Secretaria (ATSE): a ser ocupado por

servidor de nível médio técnico, que atue em escola estadual para
exercer atividades de apoio técnico-pedagógico;

VI - Assistente de Multimeios Didáticos (ASMD): a ser ocupado por
servidor de nível médio, que atue em escola estadual para exercer
atividades de apoio técnico-pedagógico;

VII - Ajudante da Educação (AJDE): a ser ocupado por servidor de
nível fundamental, que atue em escola estadual, para exercer
atividades de apoio administrativo;

VIII - Analista da Educação Especial (ANEE): a ser ocupado por
servidor de nível superior, que atue em escola de atendimento a
portador de necessidades especiais para exercer atividades de apoio
pedagógico, com formação em:

a - Fonoaudiologia;
b - Terapia Ocupacional;
c - Psicologia;
d - Fisioterapia;
e - Serviço Social;
IX - Bibliotecário (BIBL): a ser ocupado por servidor de nível

superior, que atue em escola estadual, órgãos central e regional para
exercer atribuições na área de biblioteconomia em atividades de apoio
pedagógico;

X - Analista Educacional (ANED) : a ser ocupado por servidor de
nível superior, que atue nos órgãos central e regional para exercer
atribuições na área de sua formação profissional em atividades
técnico-administrativas e técnico-pedagógicas;

XI - Assistente Técnico Educacional (ATED): a ser ocupado por
servidor de nível médio técnico, que atue nos órgãos central e regional
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para exercer atividades de apoio técnico- administrativo;
XII - Assistente Educacional (ASED): a ser ocupado por servidor de

nível médio que atue nós órgãos central e regional para exercer
atividades de apoio técnico-administrativo

XIII - Assistente de Multjmeios (ASMM): a ser ocupado por servidor
de nível médio, que atue nos órgãos central e regional para exercer
atividades de apoio técnico-pedagógico;

XIV - Ajudante Educacional (AJED): a ser ocupado por servidor de
nível fundamental, que atue nos órgãos central e regional, para
exercer atividades de apoio administrativo;

Art. 13-Os cargos efetivos que compõem as classes da carreira dos
Profissionais da Educação Pública são lotadas:

- em escola estadual de educação básica e centro de educação
profissional, em seus diversos níveis e modalidades e em
conservatório estadual de música, os constantes nos incisos 1, II, III, IV
alíneas "b" e "c", V , VI, VI! e IX do artigo anterior;

II - em escola estadual que atende, exclusivamente, educandos
portadores de necessidades educativas especiais, os constantes nos
incisos 1, II, IV alíneas "b" e "c", V. VI, VII, VIII e IX do artigo anterior;

III - nos órgãos central e regional da Secretaria de Estado da
Educação, os constantes nos incisos IV alínea "a", IX a XIV do artigo
anterior.

§ 1° - Para lotação em ! escola de educação especial exige-se do
servidor especialização adequada na forma de regulamento.

§ 20 - A lotação de cardos em escola estadual indígena obedece a
critérios próprios, previstos em regulamento, a fim de que sejam
respeitadas e atendidas as necessidades e as peculiaridades de cada
etnia.

§ 30 - A lotação em centro de educação profissional obedece a
critérios próprios, previstos em regulamento.

Art. 14 - As atribuições e atividades próprias dos cargos que
compõem as classes da carreira dos Profissionais da Educação
Pública são as descritas no Anexo II desta lei.

Seção II
Dos Níveis e Graus

Art. 15- Os cargos efetivos que compõem as classes da carreira dos
Profissionais da Educação Pública são escalonados por níveis, em
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ordem crescente, identificados pelos algarismos romanos 1, II, III e
IV, na forma do Anexo III.

Parágrafo único - As classes de cargos de PE131 e PE132 serão
acrescidas, excepcionalmente, de um nível especial identificado por T
(Transitório) anterior ao nível 1, da respectiva classe, para atender ao
disposto no artigo 133 desta lei.

Art. 16 - Os níveis dos cargos efetivos constituem as linhas de
promoção vertical do servidor na carreira dos Profissionais da
Educação Pública e são atribuídos a esses cargos, em cada classe,
de acordo com a formação, titulação, tempo de serviço e avaliação de
desempenho do servidor, na forma de regulamento.

Art. 17- Cada nível dos cargos efetivos que compõem as classes da
carreira dos Profissionais da Educação Pública tem 10 (dez) graus,
designados por letras maiúsculas, de A a J, que correspondem à
progressão horizontal do servidor, observado o tempo de serviço e a
avaliação de desempenho, na forma de regulamento.

Seção III
Das Funções Gratificadas

Art. 18 - Ficam criadas as funções gratificadas de:
- Diretor de Escola Estadual;

II - Vice-Diretor de Escola Estadual;
III - Secretário de Escola Estadual.
§ 1° - Somente o ocupante de cargo efetivo de Professor ou

Pedagogo poderá exercer as funções de Diretor e de Vice-Diretor de
Escola Estadual.

§ 20 - Somente o ocupante do cargo efetivo de Assistente Técnico
de Secretaria poderá exercer a função de Secretário de Escola
Estadual.

§ 30 - As funções a que se refere este artigo são gratificadas na
forma do artigo 31 do Anexo IV desta lei.

§ 40 - Ao servidor ocupante de dois cargos efetivos, no exercício de
função gratificada, fica assegurada a percepção da remuneração dos
respectivos cargos e da gratificação correspondente à função,
calculada na forma do artigo 31 desta lei.

Art. 19 - O ato de designação para as funções gratificadas referidas
no artigo anterior é de competência do Secretário de Estado da
Educação, que definirá ainda as atribuições inerentes às funções,
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observado o seguinte:

1 - para Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual, gestão
democrática, com consulta direta à comunidade escolar, nos termos
de legislação própria;

- para Secretário de Escola Estadual, indicação pelo Diretor,
ouvido o colegiado escolar.

Seção IV
Do Ingresso

Art. 20 - O ingresso na carreira dos Profissionais da Educação
Pública se dá com a investidura em cargo efetivo que compõe as
classes relacionadas no artigo 5 0 desta lei.

Art. 21 - O concurso público a que se refere o artigo 9° visa
preencher cargos vagos das classes da carreira dos Profissionais da
Educação Pública.

Seção V
Da Jornada de Trabalho

Art. 22 - A jornada básica de trabalho dos cargos efetivos:
- da classe de Professor da Educação Básica 1 e 2 é de 24 (vinte e

quatro) horas semanais, das quais:
a) 18 (dezoito) destinam-se à regência de turmas ou de aulas;
b) 6 (seis) destinam-se ao desenvolvimento de atividades de

planejamento, preparação e avaliação do trabalho didático-
pedagógico e outras destinadas à articulação da escola com a
comunidade e à capacitação profissional dos servidores previstas no
projeto político-pedagógico da escola;

II - das demais classes é de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 23 - A jornada de trabalho das funções gratificadas de Diretor,

Vice-Diretor e Secretário de Escola é de 40 (quarenta) horas
semanais, com dedicação exclusiva.

Art. 24 - O Profissional da Educação Pública, sujeito à exigência de
dedicação exclusiva, não pode ocupar outro cargo, emprego ou
função públicos na União, em outro Estado ou Município.

Art. 25 - No interesse do Sistema poderá ser atribuído ao Professor
acréscimo de horas semanais de trabalho, até o limite de 12 (doze)
horas.

§ 1° - A retribuição pecuniária das horas semanais de que trata este
artigo é devida somente enquanto durar o período de seu exercício.
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§ 2° - O acréscimo de horas semanais somente poderá ser

atribuída ao ocupante de cargo de professor em exercício em escola.
§ 30 - E vedada a atribuição de acréscimo de horas semanais ao

trabalho ao ocupante de dois cargos públicos.
§ 40 - Compete ao Secretário de Estado da Educação dispor sobre

os critérios para atribuição do acréscimo de horas semanais de que
trata este artigo.

Seção VI
Do Vencimento Básico e da Remuneração

Art. 26 - A cada um dos cargos efetivos que compõem as classes da
carreira dos Profissionais da Educação Pública corresponde um
vencimento básico.

Parágrafo único - O vencimento básico é a retribuição pecuniária
devida ao Profissional da Educação Pública, pelo exercício do cargo
correspondente à classe, nível e grau, considerada a carga horária.

Art. 27 - O vencimento básico do nível 1 de cada cargo é fixado em
lei.

§ 1° - O valor do vencimento básico dos níveis subseqüentes,
correspondente ao nível alcançado por promoção vertical, será
calculado tendo por base o nível 1 acrescido dos seguintes
percentuais:

1 - 10% (dez por cento), para o Nível II;
2 - 30% (trinta por cento), para o Nível III;
3- 50% (cinqüenta por cento), para o Nível IV.
§ 2° - O vencimento básico do servidor ocupante de cargo de PEB 1

e PEB 2 será acrescido de 5% (cinco por cento) a cada progressão
horizontal.

§ 3° O vencimento básico do servidor ocupante dos demais cargos
será acrescido de 2% (dois por cento) a cada progressão horizontal.

Art. 28 - A remuneração do Profissional da Educação Pública,
corresponde ao valor do vencimento básico do cargo, acrescido das
vantagens permanentes estabelecidas em lei.

Art. 29 - Piso salarial corresponde ao valor definido para o grau A do
nível inicial da tabela de vencimentos, correspondente à carga horária
semanal de trabalho.

Art. 30 - Além do vencimento básico, os servidores que ocupam
cargos efetivos que constituem as classes do Quadro dos
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Profissionais da Educação fazem jus à percepção das vantagens
pecuniárias criadas por esta lei e outras, de caráter geral, concedidas
aos servidores civis do Estado, desde que essas não tenham o
mesmo título nem idêntico fundamento de outras já integrantes da sua
remuneração.

Seção VII
Das Gratificações e Incentivos

Art. 31 - As gratificações a que se refere o artigo 18 desta lei
incidirão sobre o nível l 1, Grau A, da tabela de vencimento
correspondente ao carg 

1 
o de Pedagogo - 40 (quarenta) horas,

observados os seguintes percentuais, na forma do Anexo IV desta lei:
- de 10% (dez por cento), 40% (quarenta por cento), 60% (sessenta

por cento) ou 80% (oitenta por cento), conforme o número de turmas
do estabelecimento, na forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da
função de Diretor de Escota Estadual - FG-DE;

II - de 25% (vinte e cinco por cento), 40% (quarenta por cento) ou
60% (sessenta por cento), conforme o número de turmas do
estabelecimento, na forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da
função de Vice-Diretor de Escola Estadual - FG-VD;

III - de 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) ou 20% (vinte
por cento), conforme o numero de turmas do estabelecimento, na
forma do Anexo IV desta lei, pelo exercício da função de Secretário de
Escola Estadual - FG-SE.

Art. 32 - Os incentivos financeiros são adicionais temporários,
estabelecidos em razão d p exercício do cargo pelos Profissionais da
Educação Pública, nas condições especificadas em lei.

§ 1° - As vantagens pecuniárias de que trata este artigo são devidas
durante o tempo em que persistir a situação ou a condição que as
justificam;

§ 20 - Os incentivos financeiros não são acumuláveis e não se
incorporam para qualquer fim.

Art. 33 - Fica instituído o incentivo de 20% (vinte por cento),
calculado sobre o vencimnto básico do cargo efetivo ocupado pelo
servidor, devido na forma estabelecida em regulamento, nas seguintes
situações:

- pelo trabalho em escola que atende, exclusivamente, educandos
portadores de necessidades especiais;
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II - pelo trabalho em escola localizada no meio rural;
III - escolas localizadas em áreas definidas de vulnerabilidade social.
Art. 34 - Os incentivos de que trata esta seção não são devidos aos

Profissionais da Educação Pública que se afastarem de suas funções,
salvo nos casos de:

- férias regulamentares;
II - casamento ou luto, até 8 (oito) dias;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - licença para tratamento de saúde;
VI - acidente em serviço ou moléstia profissional;
Vil - participação em congresso, seminário, conferência ou outros

eventos diretamente ligados à área da educação, com autorização do
Secretário de Estado da Educação;

VIII - missão oficial, diretamente ligada ao exercício do cargo;
IX - prestação de serviços obrigatórios por lei;
X - licença à adoção;
Xl - disposição para exercer mandato eletivo em sindicato

representante da categoria, na forma da lei;
XII - afastamento para estudos, de interesse do Sistema Estadual de

Educação, na forma da regulamentação.
Seção VIII

Do Desenvolvimento na Carreira
Art. 35 - O desenvolvimento doservidor na Carreira do Quadro da

Educação se dará por:
- promoção vertical;

II - progressão horizontal.
Art. 36 - As modalidades de promoção e progressão referidas no

artigo anterior são independentes.
Art. 37 - A promoção vertical é a passagem do servidor de um nível

para o imediatamente superior dentro de uma mesma classe de
cargos, que ocorrerá periodicamente por força de sua formação,
titulação, tempo de serviço e avaliação de desempenho, articuladas
com o projeto político pedagógico da escola, nos termos em que
dispuser o regulamento.

Parágrafo único - A formação de que trata este artigo dar-se-á
mediante comprovação da escolaridade constante no Anexo III desta
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lei.

Art. 38 - Para efeito da promoção vertical, a titulação do profissional
da educação pública deve ser comprovada por diploma ou certificado
expedido por instituição regularmente autorizada a ministrar cursos,
observando-se:

- para os ocupantes de cargos das classes de Professor de
Educação Básica 1 e 2 e de Pedagogo, somente aqueles voltados
para a área da educação;

li - para os ocupantes de cargos das demais classes, somente
aqueles voltados para a área específica do cargo.

Art. 39 - A progressão horizontal ocorre pela mudança do grau do
cargo do nível em que o servidor se encontra para o grau
subseqüente, no mesmo nível, de acordo com seu tempo de serviço e
avaliação de desempenho.

Art. 40 - Para a concessão da progressão horizontal, serão
observados os seguintes requisitos:

- encontrar-se no efetivo exercício de seu cargo;
II - cumprir o interstício de 3 (três) anos, no mesmo grau;
III - não se ter afastado do efetivo exercício de seu cargo por mais

de 10 (dez) dias, continuados ou não, exceto nas hipóteses de
afastamentos permitidos em lei, no período do interstício;

IV - não ter recebido punição disciplinar de suspensão ou destituição
de funções gratificadas;

V - ter recebido avaliação de seu desempenho que recomende a
progressão.

Parágrafo único - Nos casos de afastamento por motivo de licença
para tratamento de saúde, por período superior a 150 (cento e
cinqüenta) dias, a contagem de tempo de serviço será suspensa,
reiniciando-se, quando do retorno do servidor, para completar o tempo
de que trata o inciso II, deste artigo.

Art. 41 - O desenvolvimento do servidor na carreira por promoção
vertical e progressão horizontal dar-se-á após o cumprimento do
estágio probatório.

Art. 42 - A avaliação de desempenho, processual, contínua e
diagnóstica, obedecerá a critérios e parâmetros definidos em
regulamento, assegurado ao servidor o direito de recurso.

Seção IX
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Da Formação Continuada

Art. 43 - O sistema permanente de formação continuada
compreende:

- atividades e cursos programados, realizados e desenvolvidos pela
Secretaria de Estado da Educação;

II - cursos realizados por instituições regularmente autorizadas a
ministrá-los.

§ 10 - Fica garantido ao servidor ocupante de cargo da carreira dos
Profissionais da Educação Pública que atenda aos requisitos
estabelecidos pelo Secretário de Estado da Educação o acesso aos
cursos e atividades de que trata este artigo.

§ 2 0 - Para freqüentar cursos a que se refere o inciso II deste artigo,
o servidor poderá requerer ao Secretário de Estado da Educação
afastamento remunerado por período correspondente a duração do
respectivo curso, desde que:

1 - seja estável no serviço público;
2 - atenda aos requisitos específicos para o caso;
3 - não tenha obtido afastamento mesmo que para freqüentar outro

curso, nos 3 (três) últimos anos.
§ 30 - O servidor com afastamento remunerado para frequentar

curso, na forma do parágrafo anterior, retornará ao exercício de seu
cargo efetivo e dele não podendo se afastar, voluntariamente ou obter
licença para tratar de interesse particular, pelo mesmo período do
curso, sob pena de ter de repor aos cofres públicos o valor da
remuneração e do curso, que lhe foram pagos durante o seu
afastamento;

§ 40 - No caso de desistência ou desligamento do curso, por motivo
injustificado, fica obrigado o servidor a restituir o valor recebido,
devidamente atualizado.

Art. 44 - O período de afastamento para freqüentar curso, a que se
refere o artigo anterior, é considerado, para todos efeitos legais, como
de efetivo exercício.

Art. 45 - O afastamento dos Profissionais da Educação Pública
poderá ser concedido:

- para freqüentar cursos de formação continuada, em conformidade
com a política educacional do Sistema Estadual de Educação;

II - para freqüentar cursos de formação e especialização profissional
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ou de pós-graduação, no país ou no exterior;

III - para participar de estágios, congressos e outras reuniões de
natureza científica, cultural e técnica, inerentes às funções
desempenhadas pelo Profissional de Educação Pública.

Seção X
Da Comissão de Avaliação de Desempenho

Art. 46 - A Secretaria de Estado da Educação constituirá comissão
paritária permanente de acompanhamento e de avaliação de
desempenho dos Profissionais da Educação Pública, com a seguinte
competência:

- acompanhar e supervisionar o processo de avaliação de
desempenho;

II - analisar e decidir os recursos interpostos por Profissionais da
Educação Pública.

Art. 47 - A comissão de que trata o artigo anterior será composta por
8 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, designados
por ato do Secretário de Estado da Educação, a saber:

- quatro membros titulares e quatro suplentes indicados pela
representação sindical dos Profissionais da Educação;

II - dois membros titularés e dois suplentes indicados pela Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração;

III - dois membros titulares e dois suplentes indicados pela
Secretaria de Estado da Educação.

§ 1° - O mandato de membro da comissão será de 2 (dois) anos,
podendo ocorrer recondução por igual período.

§ 20 - As atividades da comissão não serão remuneradas.
Art. 48 - A comissão pàritária permanente de acompanhamento e

avaliação de desempenho será presidida por um membro titular,
representante da Secretaria de Estado da Educação, que terá o voto
de qualidade.

Art. 49 - E vedado a qualquer membro da comissão participar de
reunião em que for julgado assunto de seu interesse ou de parente
consangüíneo até o 2 0 grau.

Art. 50 - As normas de funcionamento e as atribuições
complementares da comissão de avaliação de desempenho serão
estabelecidas pelo Secretário de Estado da Educação.

Art. 51 - No processo de avaliação de desempenho articular-se-ão,
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quando necessário, para fins relativos às suas respectivas
competências, a comissão de avaliação de desempenho e a unidade
escolar.

Art. 52 - A avaliação de desempenho será feita individualmente pelo
servidor, pela chefia imediata e pelo Colegiado da Escola, na forma de
regulamento.

Parágrafo único - Ao Colegiado da Escola cabe relatar os resultados
da avaliação.

Título IV
Do Regime Funcional

Capítulo 1
Do Concurso

Art. 53 - A investidura em cargo da carreira depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista nesta lei e no edital, ressalvadas as designações para
funções gratificadas previstas nesta lei, de livre designação e
dispensa:

- constituirão parte integrante do edital os programas das provas
dos concursos, os valores atribuídos aos títulos, bem como o número
de vagas existentes em cada local de atuação;

II - na avaliação dos títulos poderá ser dado valor à experiência nas
funções inerentes ao cargo objeto do concurso.

Art. 54 - Para elaboração de edital de concurso público para
provimento de cargos da carreira dos Profissionais da Educação
Pública, será instituída comissão, assegurada a participação de
representantes do sindicato dos profissionais da educação.

Art. 55 - Além de outras condições estabelecidas em edital, o
candidato deverá comprovar:

- ser brasileiro;
II - estar em gozo de direitos políticos;
III - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;
IV - ter nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - ter idade mínima de dezoito anos;
VI - estar apto em inspeção de saúde.
Art. 56 - O resultado do concurso será homologado pelo Secretário

de Estado de Recursos Humanos e Administração, publicando-se no
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órgão oficial do Estado a relação dos candidatos aprovados, em
ordem de classificação.

§ 1° - A homologação deverá ocorrer no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias a contar da data de realização do concurso,
salvo motivo de relevante interesse público justificado em despacho
do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração.

§ 20 - Os candidatos aprovados, e classificados até o limite das
vagas previstas no edital têm assegurado o direito à nomeação, no
prazo da validade do concurso.

§ 3° - Os demais candidatos aprovados que excederem o limite de
vagas previstas no edital serão classificados na forma a manter
recursos humanos aptos a prover os cargos que venham a vagar, ou
que sejam criados, no prazo da validade do concurso.

Capítulo II
Da Nomeação

Art. 57 - A nomeação obedecerá a ordem de classificação em
concurso, conforme as condições estabelecidas no edital:

- a nomeação dar-se-á no nível e grau iniciais do cargo para o qual
foi aprovado;

II - o ato da nomeação será publicado no prazo de até 120 (cento e
vinte) dias contados da homologação do concurso;

III - a nomeação será feita em caráter efetivo, sujeitando-se o
servidor nomeado à apuração do cumprimento dos requisitos do
estágio probatório e avaliação especial de desempenho por meio de
comissão instituída para essa finalidade, na forma da lei.

Capítulo III
Da Posse

Art. 58 - A posse é o ato que investe o servidor em cargo público.
Art. 59 - A posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias,

contados da data da publicação do ato de nomeação, podendo ser
prorrogada por mais 30 (trinta) dias, a requerimento do interessado.

§ 1° - E permitida a posse por procuração específica.
§ 2° - A posse dependerá do cumprimento, pelo interessado, das

exigências legais e regulamentares para investidura no cargo.
§ 30 - E de competência do Secretário de Estado da Educação dar

posse ou delegar a prática desse ato.
Art. 60 - Ao tomar posse, o concursado deverá declarar, por escrito,
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em formulário próprio, se exerce ou não outro cargo, emprego ou
função pública federal, estadual ou municipal.

§ 1° - Não será empossado o concursado ocupante de cargo,
emprego ou função de acumulação vedada, conforme o disposto na
Constituição Federal.

§ 2° - O concursado já ocupante de cargo público inacumulável,
deverá apresentar comprovante do pedido de exoneração desse
cargo no ato da posse.

Art. 61 - O concursado já ocupante de cargo efetivo no Estado e em
situação funcional que possa ser caracterizada como de abandono de
cargo, deverá comparecer ao órgão competente, para regularizá-la,
antes da posse.

Capítulo IV
Do Exercício

Art. 62 - A determinação do local de exercício do Profissional da
Educação Pública será feita por ato de lotação.

§ 1° - O exercício deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30
(trinta) dias contados da data da posse.

§ 20 - Os atos de provimento ficarão automaticamente sem efeito se,
por omissão do nomeado, o exercício não ocorrer no prazo previsto no
parágrafo anterior.

§ 3° - A autoridade competente para dar posse é também para dar o
exercício.

Título V
Da Movimentação de Pessoal

Capítulo 1
Da Lotação

Art. 63 - Lotação é a indicação da localidade, da unidade escolar ou
do órgão central ou regional em que o ocupante de cargo terá
exercício.

Art. 64 - O Profissional da Educação Pública será lotado em unidade
escolar ou órgão central ou regional, observados os respectivos
quadros de lotação e os seguintes critérios:

- não havendo carga horária completa em uma unidade, o
Profissional da Educação Pública exercerá suas funções em até duas
unidades escolares da mesma Superintendência Regional de Ensino,
priorizando a unidade mais próxima;
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II - na hipótese do inciso anterior, será considerada unidade de

lotação do servidor aquela em que ele cumprir maior carga horária;
III - a unidade escolar de lotação do servidor será responsável pelo

registro e controle de sua situação funcional.
Art. 65 - Aos Profissionais da Educação Pública nomeados, fica

assegurado o direito de escolher a unidade escolar em que serão
lotados, respeitada a ordem de classificação no concurso.

Art. 66 - Poderá ocorrer a mudança de lotação, dentro da mesma
localidade, considerando o projeto político-pedagógico da escola:

- a pedido do profissional;
II - por meio de permuta;
III - "ex offício".
Art. 67 - O atendimento dos pedidos de mudança de lotação está

condicionado à existência de vagas e à ordem de prioridade
estabelecida de acordo com .os seguintes critérios:

- maior tempo de exercício no cargo;
li - maior tempo no Sistema Estadual de Educação;
III - idade maior.
Art. 68 - A mudança de lotação "ex offício", por conveniência do

Sistema, obedecerá os seguintes critérios:
- menor tempo de exercício na unidade escolar;

II - menor tempo de exercício no Sistema;
III - idade menor.
Art. 69 - O requerimento de mudança de lotação deve ser

protocolizado na unidade de ensino ou órgão do Sistema, nos meses
de abril e outubro de cada ano, e, se deferidos, a nova lotação
ocorrerá nos meses de julho e janeiro.

Capítulo II
Da Remoção

Art. 70 - A movimentação dos Profissionais da Educação Pública
será feita mediante remoção, quando da determinação de
deslocamento do servidor de uma para outra localidade.

Art. 71 - A remoção do Profissional da Educação Pública poderá ser
feita a pedido, observando-se:

- as vagas existentes;
II - a classificação dos candidatos de acordo com as prioridades

estabelecidas no artigo 74 desta lei;
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III - o exercício de atividades da mesma natureza, do mesmo

nível e grau de habilitação do cargo, quando se tratar de remoção por
permuta;

IV - a conveniência do Sistema.
Art. 72 - A remoção do Profissional da Educação Pública poderá ser

feita ex offício, por conveniência do Sistema.
Art. 73 - Ao ocupante de cargo da educação, casado com servidor

público, fica assegurado o direito à remoção ex offício, para
acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira, quando este for
removido ex offício, ou em virtude de promoção que obrigue a
mudança de domicílio.

Art. 74 - Os candidatos à remoção, a pedido, para a mesma
localidade, serão classificados observando-se a seguinte ordem de
prioridade:

- para a localidade onde mora o cônjuge, companheiro ou
companheira;

II - o doente, para a localidade onde exista tratamento médico
especializado, comprovado por junta médica;

III - quando o cônjuge, companheiro ou companheira, ou filho,
necessitar de tratamento médico especializado, devidamente
comprovado;

IV - o arrimo, para a localidade onde reside a família.
Parágrafo único - Esgotando-se a ordem de prioridade dos incisos 1

a IV deste artigo, observar-se-á:
1 - o de maior tempo no cargo;
2 - o de maior tempo no Sistema Estadual de Educação;
3 - o de idade maior.
Art. 75 - O servidor que responde a processo administrativo

disciplinar não poderá ser removido, até a conclusão do processo.
Art. 76 - O requerimento de remoção deverá ser protocolizado na

Superintendência Regional de Ensino do órgão de lotação do servidor,
até o dia trinta de abril ou trinta de outubro de cada ano, devidamente
instruído, e será processado nos meses de julho e janeiro.

§ 1° - A remoção prevista no artigo 72 não se sujeita à existência de
vaga e época para o processamento.

§ 2° - Observados os prazos previstos no caput deste artigo, a
remoção será processada de duas formas:
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1 - regional, obedecida á ordem de classificação dos candidatos

que requereram remoção para localidadés pertencentes à mesma
jurisdição da Superintendência Regional de Ensino - SRE;

2 - estadual, obedecida a ordem de classificação dos candidatos que
requereram remoção para localidade pertencente a outra
Superintendência Regional de Ensino - SRE.

Capítulo III
Da Adjunção

Art. 77 - Adjunção é a liberação do servidor estável, ocupante de
cargo de Professor e de Pedagogo, para exercer atividades
específicas de seu cargo  em escala ou em outro órgão público de
ensino, mediante convênid.

Art. 78 - A adjunção dar,se-á a pedido ou por iniciativa do Sistema,
com a anuência do Profissional da Educação Pública, respeitada a
conveniência pedagógica da unidade escolar.

Art. 79 - A adjunção dar-se-á com ou sem ônus para o Estado.
Art. 80 - A adjunção deve efetivar-se em período de férias escolares.
Art. 81 - A adjunção tem validade por período de 1 (um) ano,

podendo ser renovada por conveniência do Sistema, ouvido o
Profissional da Educação Pública.

Art. 82 - A adjunção pode ocorrer:
- em escola ou em outro órgão de ensino ou de educação de

município do Estado, mediante convênio;
II - em escola ou em outro órgão de ensino ou de educação

mantidos por entidades públicas, fundações com fins educacionais ou
com fins de pesquisa, sem fins lucrativos, mediante convênio ou
ajuste de natureza pedag4ica com o Estado;

III - em entidade que ministre educação especial, sem fins lucrativos.
Art. 83 - O ocupante de cargo de Professor ou Pedagogo, está

sujeito à inspeção escolar da região de ensino onde se localiza a
escola ou o órgão onde se encontra em adjunção.

Capítulo IV
Da 

'
Autorização Especial

Art. 84 - Autorização especial é o ato pelo qual é permitido ao
servidor ausentar-se do seu cargo ou função por período determinado.

Art. 85 - A autorização especial, respeitada a conveniência do
Sistema, poderá ser concedida ao Profissional da Educação Pública
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pelo Secretário de Estado da Educação, para:

- integrar comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou
pesquisa, por um ano, prorrogável a critério do Secretário de Estado
da Educação;

II - participar de congresso ou reunião científica, por até 2 (dois)
meses em cada ano;

III - participar como discente de curso de especialização, extensão e
atualização por até 1 (um) ano;

IV - participar como docente de curso de especialização, extensão e
atualização por até 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um), exigido o
interstício de 2 (dois) anos para nova autorização, sem ônus para o
Estado;

V - freqüentar curso de habilitação desde que sem ônus para o
Estado, pelo tempo suficiente para o término do curso.

Art. 86 - O ato de autorização especial é da competência do
Secretário de Estado da Educação.

Art. 87 - O Profissional da Educação Pública, em regime de
autorização especial, tem direito ao vencimento e vantagens do seu
cargo efetivo, exceto na situação prevista nos incisos IV e V do artigo
85 desta lei.

Art. 88 - O ato da autorização especial será cancelado, caso seja
comprovado que o Profissional da Educação Pública se encontra
exercendo outra atividade remunerada.

Capítulo V
Da Readaptação

Art. 89 - Readaptação é a atribuição de atividades especiais ao
servidor, compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, verificada em inspeção por junta oficial
multidisciplinar de saúde.

Art. 90 - O Profissional da Educação Pública readaptado poderá ser
avaliado, a qualquer tempo, por junta oficial, a requerimento próprio ou
mediante solicitação fundamentada da chefia imediata.

Art. 91 - A readaptação, que poderá ser temporária ou definitiva,
consiste em atribuição de encargo especial ou de transferência cargo.

Art. 92 - A readaptação, no caso de atribuição de encargo especial,
consiste na interrupção do exercício das atribuições específicas do
cargo, para desempenho de outras atividades em escola ou em outro



369

órgão, podendo ocorrer; quando o laudo médico prescrever,
período de até 1 (um) ano de afastamento.

Art. 93 - Quando o impedimento reconhecido em laudo médico
perdurar por tempo superior a 1 (um) ano, o ocupante do cargo da
carreira dos Profissionais da Educação Pública será readaptado por
transferência de cargo, de acordo com a orientação contida no laudo
médico expedido por junta oficial.

Art. 94 - O readaptado que exercer outras atividades, incompatíveis
com o estabelecido em laudo médico expedido pela junta oficial, terá
imediatamente cassada a sua readaptação e responderá
administrativamente pelo Seu ato.

Art. 95 - A readaptação não acarretará aumento ou redução do
vencimento e das vantagens de caráter permanente do Profissional da
Educação.

Título VI
Do Regime de Trabalho

Capítulo único
Da Designação para Função Pública

Art. 96 - Designação para função pública é o chamamento, em
caráter temporário, para o exercício das atribuições dos cargos de
Professor e Pedagogo, Assistente Técnico de Secretaria e Ajudante
da Educação, na forma de regulamento.

Art. 97 - A designação ocorrerá dentro do ano civil e não poderá ter
início durante as férias escolares, salvo necessidade imperiosa.

Art. 98 - O Profissional da Educação Pública designado fará jus
durante o período de convocação a:

- remuneração correspondente ao nível e grau iniciais da classe do
cargo para a qual for designado;

II - férias e gratificação natalina proporcionais ao período trabalhado;
III - licença maternidade ou paternidade e para tratamento de saúde;
IV - direitos assegurados ao Profissional da Educação Pública,

exceto desenvolvimento na carreira.
Art. 99 - A designação se dará por ato do Secretário de Estado da

Educação ou por delegação de competência.
Titulo VII

Dos Direitos e Deveres
Capítulo único
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Dos Direitos

Art. 100- São direitos dos Profissionais da Educação Pública:
- receber remuneração correspondente ao cargo que exerce de

acordo com sua classe, nível e grau, o tempo de serviço e a carga
horária;

II - escolher e aplicar os métodos, os processos, as técnicas
didáticas e as formas de avaliação de aprendizagem, observadas as
diretrizes do Sistema Estadual de Educação e em consonância com o
projeto político-pedagógico da escola;

III - ter a oportunidade de formação continuada e valorização
profissional;

IV - receber incentivos para a realização de trabalhos didáticos ou
técnico-científicos, referentes a sua função;

V - reunir-se no local de trabalho, fora do horário escolar, para tratar
de assuntos de interesse da educação ou da comunidade, sem fins
lucrativos e sem prejuízo das atividades escolares e dos princípios
educacionais, ouvido o responsável pela unidade;

VI - usufruir as demais vantagens previstas em lei.
Seção 1

Da Aposentadoria
Art. 101 - A aposentadoria do Profissional da Educação Pública,

titular de cargo efetivo, dar-se-á nos termos da Constituição Federal e
os proventos calculados de acordo com o disposto na Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Art. 102 - Ao Profissional da Educação Pública, titular de cargo
efetivo que tiver ingressado no serviço público estadual até 31 de
dezembro de 2001, são assegurados os direitos e as garantias da
legislação vigente, nos termos da Lei Complementar n° 64, de 25 de
março de 2002.

Art. 103 - Ao Profissional da Educação Pública, designado, é
assegurada a aposentadoria, observadas as regras do regime geral
de previdência social - RGPS, conforme disposto no artigo 79 da Lei
Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

Seção II
Das Férias Anuais e Férias-Prêmio

Art. 104 - O ocupante de cargo das classes da carreira dos
Profissionais da Educação Pública terá férias anuais de:
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-45 (quarenta e cinco) dias, se ocupante de cargo da classe de

Professor de Educação Básica 1 e 2 em exercício da docência, sendo
30 (trinta) dias gozados ino período de férias escolares e os 15
(quinze) dias restantes na forma de recessos, de acordo com o que
dispuser o calendário escolar, observando-se as conveniências
didáticas e administrativas da unidade escolar.

II - 25 (vinte cinco) dias úteis, se ocupante de cargo de Professor de
Educação Básica 1 e 2 quando em exercício de outras atividades ou
funções e o ocupante de !  das demais classes que integram a
carreira.

Art. 105 - Será pago aos Profissionais da Educação Pública 1/3 a
mais da remuneração, correspondente ao mês das férias anuais.

Art. 106 - Os períodos de férias anuais são contados como de
efetivo exercício, para todos os efeitos.

Art. 107 - O Profissional da Educação Pública gozará férias-prêmio
nos termos do disposto c16, inciso IV do artigo 31 da Constituição do
Estado.

Seção III
Das Licânças e dos Afastamentos

Art. 108 - Ao Profissiona'l da Educação Pública serão concedidos as
licenças e os afastamentos de acordo com a legislação pertinente:

- para tratamento de saúde;
II - por acidente de trabalho ou moléstia profissional;
III - por motivo de doença em pessoa da família;
IV - por maternidade, adoção e paternidade;
V- para prestação de serjviço militar;
VI - para acompanhar cônjuge, companheiro ou companheira;
VII - para exercício de I mandato eletivo em diretoria de entidade

sindical representativa doS Profissionais da Educação Pública;
VIII - para concorrer a mandato público eletivo;
IX - para exercer o mandato público eletivo;
X - para tratar de interesses particulares.
§ 1° - O servidor não poderá permanecer em licença para tratar de

interesses particulares poç prazo superior a 2 (dois) anos, nem gozar
novo período antes do decurso de 24 (vinte quatro) meses de efetivo
exercício após o término da licença anterior.

§ 20 - Não são considerados de efetivo exercício o período das
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licenças correspondentes aos incisos III, VI e X.

Seção IV
Das Concessões

Art. 109 - Sem prejuízo do vencimento, remuneração ou qualquer
outro direito legal, o Profissional da Educação Pública poderá faltar ao
serviço até oito dias consecutivos por motivo de:

- casamento;
II - falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, filhos,

pais e irmãos.
Art. 110 - Ao Profissional da Educação Pública licenciado para

tratamento de saúde poderá ser concedido transporte, para fora da
sede de serviço, inclusive para uma pessoa de sua família, por conta
do Estado, se assim o exigir o laudo médico oficial.

Art. 111 - Ao cônjuge, companheiro ou companheira ou, na falta
destes, à pessoa que provar ter feito despesas em virtude do
falecimento de servidor na ativa, em disponibilidade ou aposentado,
será concedido a titulo de auxílio funeral:

- a importância correspondente a um mês de remuneração do
servidor;

II - reembolso das despesas efetivamente comprovadas, se inferior a
remuneração mensal do servidor.

Parágrafo único - O pagamento será efetuado pelo órgão
competente até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a apresentação dos
respectivos documentos comprobatórios.

Art. 112 - O vencimento ou remuneração do servidor em atividade e
o provento atribuído ao inativo só poderão sofrer descontos, se
formalmente autorizados ou previstos em lei.

Art. 113 - Ao Profissional da Educação Pública estudante, que
comprove freqüência em estabelecimento de ensino regular, poderá
ser concedido horário especial de trabalho, que possibilite a
freqüência regular às aulas, sem prejuízo do desempenho do cargo.

Art. 114 - Em caso de falecimento do servidor em serviço, fora do
local de trabalho, a despesa de transporte do corpo correrá à conta de
recursos do erário.

Parágrafo único - Incluem-se nas despesas de que trata o caput
deste artigo, o transporte e a estadia de um familiar para acompanhar
o traslado do corpo.
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Art. 115 - O servidor legalmente responsável por pessoa
portadora de deficiência 9m tratamento especializado poderá ter sua
jornada de trabalho reduzida nos termos da legislação específica.

Seção V
Da Acumulação de Cargos e Funções

Art. 116 - E vedada I ao ocupante de cargo da carreira de
Profissionais da Educação Pública a acumulação remunerada de
cargos ou funções públicas, exceto quando houver compatibilidade de
horário, nos termos do estabelecido no artigo 37, inciso XVI, da
Constituição Federal.

Parágrafo único - A práibição de acumular estende-se a cargos,
funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades
de economia mista.

Seção VI
Dá Livre Organização

Art. 117 - E garantida 
1 
aos Profissionais da Educação Pública a

organização sindical, para defesa de seus direitos e interesses
coletivos e individuais,i inclusive em questões judiciais e
administrativas, nos termos da Constituição Federal e legislação
específica.

Capítulo II
Dos Deveres

Art. 118 - Aos Profissionais da Educação Pública no desempenho de
suas atividades, além dos deveres comuns previstos no Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado, cumpre:

- participar da elaboração do projeto político-pedagógico das
unidades escolares;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-
pedagógico;

III - respeitar o aluno como destinatário do processo educativo e
comprometer-se com sua f6rmação integral;

IV - estabelecer estratégias de avaliação formativa e valorização das
diversas capacidades e habilidades demonstrados pelo educando;

V - participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação ê ao desenvolvimento profissional;

VI - participar das atividades de articulação e de integração da
escola com as famílias do educando e com a comunidade escolar;

rs
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VII - assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da

consciência política do educando;
VIII - comprometer-se com o aprimoramento profissional por meio de

atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos, assim como a
observância dos princípios morais e éticos;

IX - preservar os princípios democráticos da participação, da
cooperação, do diálogo, da solidariedade, do respeito à liberdade e da
justiça social;

X - guardar sigilo profissional;
XI - manter em dia registros, escriturações e documentos inerentes á

função desenvolvida e vida profissional;
XII - ter assiduidade e pontualidade;
XIII - cumprir o calendário escolar.

Título VIII
Da Direção das Unidades Escolares

Capítulo 1
Da Escolha de Diretor de Escola Estadual, Vice Diretor de Escola

Estadual e Secretário de Escola Estadual
Art. 119 - As funções de Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual,

serão providas por consulta direta à comunidade escolar, obedecida a
regulamentação específica.

Art. 120 - Os escolhidos serão designados na forma do artigo 19,
desta lei.

Art. 121 - O exercício das funções de Diretor e Vice-Diretor de
Escola Estadual estará vinculado ao programa de gestão, ao projeto
político pedagógico da escola, observados a transparência e os
princípios constitucionais.
§ l O - O programa de gestão contará, em sua formulação e

implementação, com apoio e acompanhamento da comunidade
escolar.

§ 2 0 - O programa de gestão será formalizado no termo de exercício
do Diretor e Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-se aos
compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

§ 30 - O cumprimento do programa de gestão deverá ser avaliado e
monitorado concomitante mente pelo Colegiado Escolar, pela
comunidade e pela administração pública.
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Art. 122 - O Profissional da Educação Pública escolhido para a

função de Diretor e Vice-Riretor de Escola Estadual, terá remuneração
equivalente a de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de
função prevista no artigo 31 e Anexo IV desta lei.

Art. 123 - A escolha para o exercício da função de Secretário de
Escola Estadual é da competência do Diretor da Escola, ouvido o
Colegiado Escolar.

Capítulo II
Das Atribuições das Unidades Escolares

Art. 124 - O plano de gestão das unidades escolares será
organizado de forma colegiada, em consonância com as normas e
diretrizes estabelecidas pala Secretaria de Estado da Educação.

Art. 125 - Compete à unidade escolar, observada a legislação
pertinente:

- elaborar e executar 6 projeto político-pedagógico em constante
articulação com a comunilade;

II - administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da
Caixa Escolar, respeitada a competência do Colegiado da Escolar;

III - assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;
IV - adotar estratégias de avaliação formativa valorizando as

capacidades e habilidades! desenvolvidas pelo educando;
V - envolver os pais e responsáveis no desenvolvimento do

processo educativo.
Capítulo III

Da Gestão Democrática da Escola
Art. 126 - A escola de verá assegurar a efetiva participação da

comunidade e suas instituições legalmente constituídas no processo
de gestão escolar.

Art. 127 - A escola promoverá, em parceria com a comunidade
ações de seu mútuo intersse, permitindo, inclusive, a utilização de
seu espaço físico para desenvolvimento de atividades nos termos de
seu regimento.

Capítulo IV
Do Colegiado Escolar

Art. 128 - O Colegiado da unidade escolar será constituído de
acordo com regulamento próprio.

Art. 129 - As decisões do Colegiado Escolar têm natureza
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deliberativa nos limites da sua competência.

Título IX
Da Ação Disciplinar

Capítulo único
Do Regime Disciplinar

Art. 130 - Os Profissionais da Educação Pública estão sujeitos ao
regime disciplinar previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis
do Estado e nos regimentos escolares aprovados pelo órgão próprio
do Sistema.

Art. 131 - Constituem ainda transgressões passíveis de pena para
os Profissionais da Educação Pública, além do previsto no artigo
anterior:

- a ação ou omissão que traga prejuízo físico, moral ou intelectual
ao aluno;

II - a imposição de castigo físico ou humilhante ao aluno;
III - o ato que resulte em exemplo deseducativo para o aluno;
IV - a prática de discriminação por motivo de etnia, condição social,

nível intelectual, sexo, credo ou convicção política.
Título X

Disposições Transitórias e Finais
Capitulo 1

Das Disposições Transitórias
Art. 132 - O servidor que na data da publicação desta lei ocupe

cargo efetivo dos atuais quadros de pessoal da Secretaria de Estado
da Educação, poderá optar pelo posicionamento na Carreira dos
Profissionais da Educação Pública, na forma da correlação
estabelecida no Anexo V desta lei.

§ 1° - O servidor optante nos termos deste artigo, sujeito à jornada
de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passará a cumprir jornada
de 40 (quarenta) horas semanaisde trabalho, prevista no inciso II do
artigo 22 desta lei, comprovada a necessidade do Sistema e a
existência de vaga.

§ 20 - A opção a que se refere este artigo deverá ser manifestada,
expressamente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de
vigência da disposição legal que fixar os valores de vencimento das
classes de cargos da carreira de que trata esta lei, sendo irretratável
uma vez formalizada.
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§ 31 - O efeito financeiro da opção terá início após 60 (sessenta)
dias, contados da data da manifestação a que se refere o parágrafo
anterior.

Art. 133 - Os atuais oupantes dos cargos de Professor Nível 1,
Professor Nível 2, Regente de Ensino Nível 1, Regente de Ensino
Nível 3, Regente de Ensino Nível 4 e Professor Nível 3 portadores de
licenciatura de curta duração e que não possuem habilitação em nível
superior de licenciatura de graduação plena específica, ao optarem
pelo Quadro dos Profissionais da Educação, serão posicionados,
excepcionalmente, no Nível T da respectiva classe da PEB 1 e PEB 2,
nos termos de regulamento.

Parágrafo único - Ao obter a habilitação de graduação plena
específica para as classes de cargo PEB 1 e PEB 2, o servidor a que
se refere este artigo será posicionado no Nível 1, da respectiva classe,
mediante requerimento.

Art. 134 - Em qualquer hipótese, se em decorrência de seu
posicionamento o servidor tiver reduzida sua remuneração, a
diferença ser-lhe-á paga a título de vantagem pessoal, sobre a qual
incidirão os reajustes geris concedidos e integrará, para todos os
efeitos, a remuneração do 6ervidor.

Art. 135 - O servidor que não manifestar a opção nos termos do
artigo 132, permanecerá na situação em que se encontra, regido pela
legislação anterior.

Art. 136 - Observadas as normas de transição a serem
estabelecidas em lei, extinguir-se-ão, com a vacância, os cargos
efetivos das classes que constituem os atuais quadros de pessoal da
Secretaria de Estado da Educação.

Art. 137 - Ao detentor de1 função pública não se aplicam as normas
desta lei exceto as relativas ao cumprimento de carga horária e
remuneração.

Art. 138 - Fica assegurado ao atual ocupante de cargo efetivo com
escolaridade correspondente ao ensino fundamental incompleto o
direito ao posicionamento em cargo de classe correspondente às
funções exercidas.

Capitulo II
Das Disposições Finais

Art. 139 - Compete à Seàretaria de Estado da Educação adotar as

kA
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medidas necessárias para o cumprimento desta lei e, no que
couber, articular-se com a Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração para a sua execução.

Art. 140 - O Poder Executivo regulamentará, no que for necessário,
as disposições desta lei.

Art. 141 - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber aos
servidores em exercício nos Conservatórios Estaduais de Música.

Art. 142 - Aos Profissionais da Educação Pública aplicam-se,
subsidiariamente, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado
de Minas Gerais e legislação complementar.

Art. 143 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa,
no prazo de 60 (sessenta) dias após publicação desta lei, Projeto de
lei estabelecendo os valores do vencimento básico das classes de
cargos de que trata esta lei.

Art. 144 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação."
ANEXO 1

QUADRO DE LOTAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO DAS CLASSES DE
CARGOS

(a que se refere o art. 80 da Lei Complementar n o , de de de)
* - O Quadro do Anexo 1 foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.7.2002.

ANEXO II
(a que se refere o art. 14 da Lei Complementar ri 0 , de de de)
ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES PROPRIAS DOS CARGOS

EFETIVOS QUE COMPÕEM AS CLASSES DA CARREIRA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

1. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB 1
1.1 exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se

pela regência de turmas ou de aulas;
1.2 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola;

1.3 participar da elaboração do calendário escolar;
1.4 participar das atividades de articulação e integração da escola

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar;
1.5 participar de cursos, atividades e programas de capacitação

profissional, quando convocado ou convidado;
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1.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei

e no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

2. PROFESSOR DA ED yCAÇÃO BÁSICA - PEB 2
2.1 exercer a docência na educação básica, responsabilizando-se

pela regência de aulas;	1

2.2 participar do proceso que envolve o planejamento, elaboração,
execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola;

2.3 participar da elaboração do calendário escolar;
2.4 participar das atividades de articulação e integração da escola

com as famílias dos educandos e com a comunidade escolar;
2.5 participar de cursos! , atividades e programas de capacitação

profissional, quando convocado ou convidado;
2.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

3. FORMADOR DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
3.1 planejar e ministrar aulas nos cursos oferecidos pelos Centros

de Educação Profissional na forma definida em seus respectivos
projetos, atendendo a espepificidade de cada unidade escolar.

3.2 acompanhar sistematicamente seus alunos durante o processo
de ensino-aprendizagem.

3.3 realizar avaliações periódicas dos cursos ministrados.
3.4 participar da elaborhção da proposta político-pedagógica do

Centro de Educação Profissional.
3.5 promover e participar de atividades complementares ao

processo de formação profisional.
3.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar.
4. PEDAGOGO
4.1 Atribuição Comum
4.1.1 realizar estudos e levantamentos, qualitativos e quantitativos,

indispensáveis ao desenvblvimento do sistema educacional e da
unidade escola.

4.2 Atribuições Correspondentes à sua habilitação específica.
4.2.1 PEDAGOGO! HABILITAÇÃO EM INSPEÇÃO ESCOLAR
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4.2.1.1 ratificar a elaboração e acompanhar o cumprimento do
calendário escolar.

4.2.1.2 assegurar a regularidade do funcionamento da escola, em
todos os seus aspectos.

4.2.1.3 orientar a organização dos processos de criação, autorização
de funcionamento, reconhecimento e registro de escolas, no âmbito
de sua área de atuação.

4.2.1.4 responsabilizar-se pelo fluxo correto e regular de
informações entre as escolas, os órgãos regionais e o órgão central
da Secretaria de Estado da Educação

4.2.1.5 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei.
4.2.2 PEDAGOGO / HABILITAÇÃO EM SUPERVISÃO

PEDAGÓGICA
4.2.2.1 coordenar, no âmbito da escola, cursos, atividades e

programas de capacitação profissional, deles participando, também.
4.2.2.2 exercer atividades de apoio à docência na educação básica,

especialmente como articulador das atividades de planejamento,
construção, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico da escola.

4.2.2.3 coordenar a elaboração do calendário escolar.
4.2.2.4 coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola,

como articulador das relações internas da escola, e das externas,
entre a escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar, e
instituições, como os Conselhos Tutelares.

4.2.2.5 coordenar as atividades do Conselho de Classe.
4.2.2.6 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei

e no regimento escolar que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

4.2.3 PEDAGOGO / HABILITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

4.2.3.1 exercer atividades de apoio à docência na educação básica,
especialmente como articulador das atividades de planejamento,
construção, execução, controle e avaliação do projeto político-
pedagógico da escola.

4.2.3.2 coordenar o processo pedagógico no cotidiano da escola,
como articulador das relações internas da escola, e das externas,
entre a escola e as famílias dos educandos, a comunidade escolar, e
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instituições, como os Conselhos Tutelares.

4.2.3.3 participar juntamente com os professores da escola e com as
famílias dos educandos, no acompanhamento do desenvolvimento
destes últimos.

4.2.3.4 participar das ati4idades do Conselho de Classe.
4.2.3.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei

e no regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da
escola.

5. ASSISTENTE TÉCNICO DE SECRETARIA
5.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

5.2 exercer, na escola, atividades de suporte administrativo-
pedagógico.

5.3 responsabilizar-se pelo expediente da Secretaria da escola.
5.4 organizar e manter atualizados os registros escolares, a fim de

que seja assegurado o acompanhamento da vida escolar dos
educandos.

5.5 organizar e manter atualizados os registros funcionais individuais
dos servidores da escola.

5.6 organizar e manter atualizado o sistema de informações legais e
regulamentares do interesse da escola e dos servidores que nela têm
exercício.

5.7 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
no regimento escolar, que integra o projeto político-pedagógico da
escola.

6. ASSISTENTE DE MIJLTIMEIOS DIDATICOS
6.1 Participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

6.2 auxiliar a organização e manutenção da biblioteca e da
videoteca da escola.

6.3 cuidar do material esportivo da escola.
6.4 cuidar do equipamento e do material de laboratório da escola.
6.5 responsabilizar-se pelos serviços de digitação e reprografia na

escola.
6.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

rÀ
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no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico
da escola.

7. AJUDANTE DA EDUCAÇÃO
7.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução, controle e avaliação do projeto político-pedagógico da
escola.

7.2 executar trabalhos de limpeza, conservação e manutenção de
locais, móveis e utensílios, na escola.

7.3 cuidar da guarda e conservação dos alimentos recebidos ou
adquiridos pela escola.

7.4 preparar e servir a merenda escolar.
7.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e

no regimento escolar, que integram o projeto político-pedagógico da
escola.

8. ANALISTA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
8.1 participar do processo que envolve o planejamento, elaboração,

execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola.
8.2 exercer sua profissão, no âmbito da escola de educação

especial, tendo em vista as necessidades dos educandos.
8.3 exercer outras atribuições, específicas, previstas no regulamento

desta lei e no regimento escolar, que integra o projeto político-
pedagógico da escola.

9. BIBLIOTECÁRIO
9.1 administrara biblioteca.
9.2 organizar os serviços de documentação.
9.3 propor a atualização de acervo.
9.4 executar serviços de classificação e catalogação e manutenção

de manuscritos e de livros, de mapotecas, de publicações oficiais e
seriadas, de bibliografia e referência.

9.5 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

10. ANALISTA EDUCACIONAL
10.1 elaborar normas e instruções relacionadas com administração

de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais e organização e
funcionamento sistêmico das escolas, e orientar sua aplicação.

10.2 elaborar instruções para a execução do plano de trabalho anual
do órgão em que trabalha e orientar essa execução.
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10.3 coordenar, assessorar e avaliar os programas e projetos
educacionais.

10.4 analisar a adequação de planos curriculares.
10.5 elaborar planos de contas, balancetes e balanços e executar

outros serviços contábeis.
10.6 analisar e avaliar prestações de contas.
10.7 elaborar e acompanhar a execução de reforma, ampliação e/ou

construção da rede física fias Escotas Estaduais.
10.8 elaborar e acompanhar a aplicação pelas escolas de sugestão

de cardápio, nutricionalmebte balanceado, para a merenda escolar.
10.9. prestar assessoria técnica na concepção, preparação e

produção do material didático e de divulgação institucional do órgão
em que trabalha.

10.10 coletar, seleciohar e organizar dados e informações
educacionais.

10.11 acompanhar o desenvolvimento de ações relacionadas com
os programas e projetos dá Secretaria de Estado da Educação.

10.12 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta Lei
e em normas internas do órgão em que trabalha.

11. ASSISTENTE TÉCNICO EDUCACIONAL
11.1 processar a incluso, a atualização e a exclusão de dados do

sistema de informações dó órgão em que trabalha.
11.2 cuidar da consistênàia dos dados incluídos nesse sistema.
11.4 prestar assessoria'relacionada com a utilização e consulta de

informações.
11.5 cuidar da execução das atribuições e atividades próprias dos

cargos de Técnico Educacional e Assistente Técnico em
Processamento de Dados.

11.6 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta Lei
e em normas internas do órgão em que trabalha.

12. ASSISTENTE EDUCACIONAL
12.1 exercer, nos órgãos central e regionais, atividades de suporte

administrativo.
12.2 organizar e ma9iter atualizados os registros funcionais

individuais dos servidores dos órgãos central e regionais.
12.3 participar da elaboração de normas e instruções relativas à

política educacional.
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12.4 exercer outras atribuições previstas no regulamento desta lei

e em normas internas do órgão em que trabalha.
13. ASSISTENTE DE MULTIMEIOS
13.1 as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Assistente de Multimeios Didáticos, adaptadas e adequadas às
demandas e necessidades do órgão em que o cargo é lotado.

13.2 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

14. AJUDANTE EDUCACIONAL
14.1 as mesmas atribuições e atividades próprias do cargo efetivo

de Ajudante da Educação, adaptadas e adequadas às demandas e
necessidades do órgão em que o cargo é lotado.

14.2 exercer outras atribuições, previstas no regulamento desta lei e
em normas internas específicas.

ANEXO III
NÍVEIS DOS CARGOS EFETIVOS QUE COMPÕEM AS CLASSES

DA CARREIRA DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO
(a que se referem o art. 15 e parágrafo único do art. 37 da Lei

Complementar n° , de de de)
* - Os Quadros do Anexo III foram publicados na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.7.2002.

ANEXO IV
(a que se referem os arts. 31 e 122 da Lei Complementar n°, de de de

QUADRO DAS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÕES
FUNÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL

* - O Quado do Anexo IV foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 6.7.2002.

ANEXO V
(a que se refere o art. 132 da Lei Complementar n° ,de de de)

QUADRO DA CORRELAÇÃO DE CARGOS
* - O Quadro do Anexo V foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 6.7.2002.
* Quadro IV doAnexo I-G do Decreto n° 36.033/94
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Mauro Santos Ferreira, Secretário de Administração (2),

informando, em atenção a pedidos de diligência da Comissão de
Justiça relativos aos Projetos de Lei n os 2.055 e 2.091/2002, que os
expedientes foram encaminhados à Secretaria de Governo e Assuntos
Municipais. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr. Ricardo Carneiro, Presidente da Fundação João Pinheiro,
encaminhando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de
Justiça, parecer relativo ao Projeto de Lei Complementar n° 52/2002.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 52/2002.)

Da Sra. Myriam Araújo Coelho Tibúrcio, Presidente do Colegiado
dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais - COSEMS-MG
-, agradecendo convite para reunião da Comissão de Saúde, em
2/7/2002, e confirmando sua presença. (- A Comissão de Saúde.)

Do Sr. Paulo César Gonçalves de Almeida, Reitor em exercício da
UNIMONTES, informando, em atenção ao Requerimento n°
3.209/2002, do Deputado Dimas Rodrigues, que foi autorizada a
implantação do Curso Normal Superior no Município de Araçuaí.

Do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior da
PMMG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.166/2002, da Comissão de Direitos Humanos.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade :5O encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI N° 2.276/2002
Declara de utilidade pública a Associação Santo Agostinho de

Assistência Social, com sede no Município de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santo

Agostinho de Assistência Social, com sede no Município de
Nepomuceno.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de maio de 2002.
Ambrósjo Pinto
Justificação: A entidade que ora se pretende declarar de utilidade

pública foi fundada há mais de 17 anos, com a finalidade de prestar
assistência social e espiritual e amparo aos carentes, na forma do
disposto no art. 1° do seu estatuto.

Desde a sua fundação, a Associação Santo Agostinho de
Assistência Social vem desempenhando um grande trabalho social,
promovendo o Natal das crianças pobres, distribuindo alimentos,
roupas, brinquedos, além de promover atividades culturais, como
concursos musicais, excursões e campanhas educativas.

Por cumprir a entidade todos os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N° 2.277/2002
Altera o art. 1° da Lei n° 11.732, de 30 de dezembro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. P da Lei n° 11.732, de 30 de dezembro de 1994,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Ad. 1° - Fica concedida pensão especial, mensal, a Joaquim

Moreira Júnior, Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt Riani, José
Gomes Pimenta, Abel Evaristo Bessa e llka do Nascimento Ribeiro, a
ser calculada conforme o disposto na Lei n° 13.736, de 9 de novembro
de 2000.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 2002.
Anderson Adauto
Justificação: O Legislativo mineiro, ao aprovar o projeto de lei que

deu origem à Lei n° 11.732, de 30/12/94, tentou, de certa maneira,
minimizar as enormes injustiças ocasionadas pela Revolução de 1964,
que abruptamente cassou o mandato de parlamentares mineiros que
defendiam ideologias distintas do movimento revolucionário.
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Modesto que, por um lapsp não constou da relação dos beneficiados.
Em face do falecimento do ex-parlamentar, nada mais justo que a
inclusão de sua viúva entre os beneficiários da pensão especial criada
pelo mencionado instrumento legal.

Diante disso, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto de lei que ora apresento.

- 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° 3.443/2002, do Deutado Antônio Carlos Andrada e outros,

solicitando seja encaminhada ao Secretário da Saúde moção de apoio
ao pedido da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, no qual
solicita o credenciamentà dessa instituição como Centro de Alta
Complexidade em Oncologia - CACON-l. (- A Comissão de Saúde.)

N° 3.44412002, da Cômissão de Educação, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que se
estude a possibilidade de ,alteração da Resolução n° 1.554, de 1999,
dessa Pasta.

N° 3.445/2002, da Comissão de Administração Pública, solicitando
seja formulado voto de congratulações com o Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais pela comemoração do Dia Nacional do
Bombeiro.

N° 3.44612002, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
formulado apelo à bancadá mineira no Congresso Nacional com vistas
a que se aproveite a oportunidade da revisão do Código de Trânsito
Brasileiro para se dar nova redação a dispositivos legais desse
diploma e da Lei n° 9.099, de 1995. (- A Comissão de Administração
Pública.)

Do Deputado Dalmo Ribõiro Silva, solicitando seja constituída Frente
Parlamentar em Defesa da Educação a Distância. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhádos à Mesa requerimentos dos Deputados
Rogério Correia e Ivair Nogueira (3).

Propbsição Não Recebida
- A Mesa, nos termos donciso III do art. 173 do Regimento Interno,
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deixa de receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO
Do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado, nos anais da

Casa, voto de congratulações com o Prefeito, o Vice-Prefeito e os
Vereadores de Maria da Fé pela passagem de seu aniversário de
emancipação político-administrativa. (- Idêntica proposição foi
apresentada anteriormente pelo Deputado Ambrósio Pinto.)

Comunicações
- São também encaminhadas à. Mesa comunicações da Comissão

Especial da Prostituição Infantil e das Comissões de Fiscalização
Financeira e de Educação e dos Deputados Wanderley Ávila,
Sebastião Navarro Vieira, Sávio Souza Cruz, Carlos Pimenta e Paulo
Piau.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, povo de Minas Gerais, gostaria, oficialmente, em meu nome
e no da Assembléia Legislativa, de trazer nossas saudações a Montes
Claros, pelos seus 145 anos de emancipação político-administrativa,
comemorados no dia 3 de julho. Na oportunidade, estivemos em
Montes Claros e pudemos expressar as nossas congratulações ao
povo dessa cidade. Mas não poderia deixar de, desta tribuna,
demonstrar toda a nossa alegria e satisfação em representar, com
dignidade, ética e respeito, o povo de Montes Claros. E uma cidade
que desponta neste mundo globalizado de dificuldades, que assume
sua posição de liderança.

E bem verdade que enfrenta dificuldades, porque, partindo de Belo
Horizonte em direção ao nordeste brasileiro, constatamos que talvez
seja das poucas cidades de parada para o nordestino que vem em
direção ao Sudeste, em busca de melhores condições. Na grande
maioria das vezes, esse viajante encontra Montes Claros ou pára aí,
agravando os seus problemas sociais.

Apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, e de congregar todo o
Norte de Minas e Sul da Bahia nas áreas da saúde, da educação, etc.,
a cidade consegue despontar e exercer o seu papel de liderança.
Hoje, Montes Claros possui quatro universidades. A UNIMONTES, a
maior universidade estadual do País, gratuita, com mais de 24 cursos
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superiores e mais de 10 mil estudantes, prima pela qualidade de
ensino e está entre as melhores do País. Não tem a unanimidade só
dos Deputados votados em Montes Claros, mas também o apoio de
companheiros de outras regiões. Vejo no Plenário o Paulo Piau, que,
num momento de rara felicidade, apresentou projeto estabelecendo o
custeio das duas universiáades estaduais, a UEMG e a UNIMONTES,
que exercem papel funãamental na educação no Estado. Aliás,
podemos dividir o tempo de Montes Claros e do Norte de Minas em
antes e depois da UNIMONTES. São duas épocas, duas datas
absolutamente distintas. Graças a Deus, a UNIMONTES consegue
avançar em qualidade e se situar entre as melhores universidades do
País; caminha em direção ao vale do Jequitinhonha implantando
cursos, e também em dkeção ao Noroeste de Minas, conseguindo
transformar e mudar a realidade locaL

A UNIMONTES nos clá1 satisfação e orgulho, e hoje é o símbolo
dessa Montes Claros mo derna, de 145 anos de existência. Temos
outras universidades. A universidade de Santo Agostinho, a do grupo
Pitágoras, a ligada à escola técnica e a ligada ao grupo do lndyu, que
também oferecem várias ôpçôes para que os estudantes do Norte de
Minas possam se aperfeiçoar e fazer o curso superior.

Montes Claros enfrenta dificuldades, das mais diversas, na área da
saúde pública. Praticamente 50% do atendimento é direcionado a
moradores de cidades vizinhas, o que sobrecarrega a Santa Casa da
cidade, o Hospital Univrsitário e o Hospital Haroldo Tourinho,
hospitais públicos filantrópicos, que prestam grande serviço à
população montesclarensé e à norte-mineira. Aliás, a Santa Casa está
assinando convênio para implantação de um centro de oncologia, com
a ajuda do Governo Itamar Franco e do Governo Federal. Esse centro
está apto a atender todos os casos de tratamento do câncer, tendo
sido implantado, inclusive, um serviço de medicina nuclear para
acompanhar a evolução n& tratamento da doença. Esse convênio está
sendo assinado hoje em Montes Claros, e é pena eu não poder estar
presente. Vejo aqui os companheiros Luiz Tadeu Leite, Doutor Viana,
Márcio Kangussu, Wandekey Ávila, que também não puderam estar
lá. Com certeza esse grande benefício atenderá não só Montes
Claros, mas todas as cidades norte-mineiras e do Sul da Bahia.
Montes Claros comemora sua exposição agropecuária, uma das
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maiores do interior, perdendo talvez apenas para as grandes
exposições do Triângulo. A exposição agropecuária de Montes Claros
é uma realidade e um grande incentivo para que nossa pecuária e
nossa agricultura, que hoje passam por dificuldades, como todo o
setor agropecuário deste País, possam voltar aos bons tempos.
Observamos avanços significativos dos nossos policiais militares,
responsáveis pela segurança das nossas cidades. Tudo isso nos leva
a acreditar que, apesar das dificuldades e de todos os problemas que
Montes Claros enfrenta, é possível a construção de uma grande
cidade. Essa construção é feita por muitas mãos: da Prefeitura
Municipal, na pessoa do Prefeito Jairo Ataíde; da Câmara Municipal,
com a co-responsabilidade dos Vereadores, e das pessoas que
acreditam em Montes Claros, dos empresários, professores, médicos,
trabalhadores rurais e urbanos e estudantes. Todo esse esforço leva a
acreditar que a nossa cidade, se Deus quiser, superará esses
problemas iniciais e se consolidará como a grande líder do Norte de
Minas, como a cidade do presente e do futuro. Estamos lutando e
trabalhando para que seja reconhecida como grande cidade
universitária, como amiga dos outros municípios, que abre seu
coração e suas portas para que companheiros e irmãos de cidades
vizinhas de todo o Norte de Minas possam chegar e se sentir bem;
que luta pelos grandes projetos do Norte de Minas, pela consolidação
do Projeto Jaíba, que nos beneficia diretamente, e pela implantação
da Barragem de Congonhas, que servirá ao povo montes-clarense
daqui a dez anos e perenizará o nosso rio Verde Grande, que está
morrendo; como a cidade da grande imprensa, que tem força e se
preocupa em divulgar os verdadeiros fatos; da TV Grande Minas,
filiada à Rede Globo, da TV Geraes, do "Jornal de Notícia", do "Jornal
do Norte", da revista "Tempo"; a cidade de tantas emissoras de rádio,
que não se preocupa em esconder os fatos, mas, pelo contrário, tem
interesse em mostrá-los.

Esta, a nossa Montes Claros, cidade de 145 anos, que tenho o
prazer de representar como parlamentar. Quando a cidade comemora
mais um aniversário, em nome dos 77 Deputados desta Casa, do
Poder Legislativo mineiro, saudamos o povo de Montes Claros, que
luta para construir uma cidade digna de se morar. Queremos
comemorar muitos outros anos com esta mesma emoção, com este
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mesmo desejo de crescimento. Parabéns, Montes Claros, povo
montes-clarense! Nossas congratulações e o reconhecimento da
Assembléia Legislativa a esta grande cidade mineira. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com à palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio C Jnha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público, imprensa, amigos telespectadores da TV Assembléia, dois
assuntos trazem-me à tribuna, no penúltimo dia dos trabalhos
legislativos deste semestre O primeiro diz respeito à minha produção
legislativa nesta Casa. Farei o relato do que apresentamos como
projetos de lei e proposições, nesta Casa. Faço, também, um protesto,
pois nossos projetos infelizmente não chegaram a Plenário, para
serem avaliados pelos Deputados.

Volto a esta tribuna, prtanto, com a certeza de ter dado minha
contribuição para o aprimcramento da democracia em nosso Estado e
País. Nesse período, e nos anos anteriores, apresentei dezenas de
projetos de lei que possibilitaram melhorar a vida de milhares de
pessoas. Entre 88 proposições, apresentei cerca de 40 projetos de lei
e posso citar, entre eles, 6 Projeto de Lei n° 1.351/2001, que autoriza
o Poder Executivo a estabelecer o Calendário Estadual de Eventos
Culturais e Turísticos, já aprovado e transformado em lei ordinária.
Esse projeto será fundamental para que o setor turístico mineiro se
organize melhor e possibilite atrair maior número de turistas, gerando
mais emprego e renda para os mineiros.

Também citamos o projeto que dá à Universidade de Minas Gerais
um terreno, possibilitando-lhe ter seu "campus" no Bairro Cidade
Nova, em Belo Horizonte.

Outro que considero fundamental para melhorar a questão da saúde
no Estado, é o Projeto dê Lei n° 1.347/2001, que autoriza o Poder
Executivo a criar o Serviço de Acupuntura e Terapias Afins nas
unidades de saúde e nos 'hospitais mantidos pelo poder público ou a
ele vinculados e dá outras providências. Conheço, por experiência
própria, as vantagens que p medicina tradicional chinesa possibilita no
tratamento da saúde. A acupuntura é uma ação preventiva, portanto,
pode tornar mais acessível e econômico os tratamento de saúde em
Minas.

Como disse, apresentei 88 projetos de lei e requerimentos, que
considero relevantes para o desenvolvimento do Estado e para o bem-
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estar da população. Infelizmente, muitos deles ainda enfrentam
dificuldades de tramitação em nossas comissões permanentes.
Apenas para citar um deles, o que institui o Dia do Acupunturista, o
Projeto de Lei n° 1.349/2001, a ser comemorado anualmente no dia
23 de março. Estranhamente, o projeto recebeu veto na comissão,
que alega ser da alçada do Executivo a instituição de datas
comemorativas.

Vejam vocês, digo que estranho porque esta Casa Legislativa já
aprovou muitos projetos que instituem datas para várias categorias e
fatos, como, por exemplo, o Dia da Cachaça e o Dia do Espírita.

Tenho a certeza de que os nobres colegas Deputados saberão
alterar essa situação no segundo semestre, discutindo e liberando
nossos projetos para que possam ser apreciados democraticamente
no Plenário desta Casa Legislativa.

Sr. Presidente, outro assunto que trago à consideração dos meus
pares é a questão que vivemos na CPI das Indústrias Extrativas do
Estado de Minas Gerais, cognominado por nós de CPI das
Carvoarias. Entre tantos temas, entre tantos problemas discutidos por
nós nessa Comissão, um assunto chamou-me muito a atenção: a
terceirização dos serviços no Brasil, terceirização essa considerada
por alguns como uma forma de tornar precárias as condições dos
nossos trabalhadores, defendida por outros como uma forma de
minimizar custos, de viabilizar, portanto, determinadas empresas.
Ouvimos, nessa CPI, inúmeras alegações favoráveis e contrárias. No
final da CPI, quando o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentou
várias sugestões, naquele momento, para consubstanciar o relatório
final, consideramos que tais sugestões deveriam servir como pauta de
um futuro seminário a ser realizado pela Assembléia, quando
discutiríamos com profundidade a questão das indústrias extrativas de
Minas Gerais e aprofundaríamos a questão da terceirização. Mas,
como dizia, essa terceirização chamou-me muito a atenção e fui
buscar, em conversas com empresários, com trabalhadores, com
pessoas interessadas, uma solução para que pudéssemos viabilizar a
indústria extrativa e, acima de tudo, pudéssemos viabilizar setores
produtivos importantes da nossa sociedade que, em vista da
terceirização, tem os seus negócios fadados ao insucesso. Pensando
assim, estou cada vez mais convicto de que, sem dúvida alguma, o

rÀ



cooperativismo é a solução para essa questão da terceirização. E 393
hoje, pelo que vi, ouvi e estudei, posso dizer que o cooperativismo é a
solução para enfrentarmos diversos problemas. Vejo, por exemplo,
funcionários da PRODEMGE e de outros órgãos do Estado que talvez
tenham seus casos solucinados por meio das cooperativas, mas, no
caso da indústria extrativa, hoje, não tenho a menor dúvida.

Por isso, Sr. Presidente,quero levantar uma questão que considero
das mais sérias, que é a terceirização no Brasil. Reconheço a busca
para as constantes crises de emprego e geração de renda das
camadas mais abandonadks da sociedade, tanto nos grandes centros
urbanos como na zona rural, onde as oportunidades, além de serem
mais escassas, ainda sofrem ações predatórias de alguns membros
do Ministério Público do Trabalho contra as cooperativas do Estado e
contra toda forma de terceirização, como vimos no andamento da CPI
da Carvoarias. Como disse, alguns alegam que a terceirização torna
precárias as condições dcls trabalhadores. E possível concordar, em
parte, já que existem empresas terceirizadas inidôneas, mas também
existem empresas sérias,1 que fazem um bom trabalho. E preciso
separar o joio do trigo, pois existem empresas inidôneas,
exploradoras, ilegais e com diversas irregularidades, mas existem
também as sérias, que estão tentando acertar e fazem um trabalho
justo. O fundamental é: saber quais são as que efetivamente
contribuem para nossorogresso e desenvolvimento e estão de
acordo com a legislação. Tive a oportunidade de visitar vários locais
de trabalho em Minas Gerais, constatando, In loco", que somente
através de cooperativa 'poderemos tirar centenas, milhares de
pessoas de situações vexatórias. Tudo isso nos leva a nos
posicionarmos de forma intransigente a favor do desenvolvimento
sustentado das pessoas mais desafortunadas, por meio do livre
associativismo, de sua organização em associações e cooperativas,
conforme lhes assegura a Constituição Federal.

Acredito que a solução virá não através de fórmulas mágicas,
desgastadas, requentadas e impostas de cima para baixo, mas
oriundas da sociedade organizada, através das ações de seus
cidadãos.

Queremos ressaltar que atividades isoladas, mas não menos
nobres, vêm sendo representadas dentro desse modelo; algumas com
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sucesso, tais como a Cooperativa , de Catadores de Papel de BEl e
a Cooperativa de Trabalhadores da Indústria de Calçados Arezzo -
que hoje terceiriza toda a sua produção através de cooperativa
constituída pelos seus antigos empregados. Agora vemos o esforço
de uma indústria poderosa como a Mannesmann, que vem tentando
viabilizar seu projeto social no setor florestal por meio de proposta que
de solução de assentamento rural de seus trabalhadores diretos, e
indiretos e das comunidades envolvidas, que passam a assumir toda a
produção de biomassa, além de 'assumirem a posse das terras em
questão. Essa é uma idéia inovadora e louvável, e, da tribuna desta
Casa, queremos apoiá-la e dizer que trabalharemos a seu favor.

Iniciativas como essas devem ser louvadas e aplaudidas, e não
descartadas simples e irresponsavelmente pela burocracia e pela
intransigência de alguns setores do poder público. Por isso, apóio as
ações das cooperativas, principalmente por parte da OCEMG e do
SINDICOOP, de impetração de ação judicial por danos morais contra
todos os que vêm denegrindo a imagem do cooperativismo em geral.

Defendo, ainda, a realização de seminários e ciclos de debates, na
Assembléia Legislativa, com representantes do cooperativismo, do
Ministério Público e do Ministério do Trabalho, visando a discutir as
questões que têm sido alvo de críticas, autuações, fraudes,
ilegalidades e outras ações danosas contra o cooperativismo, que
acredito seja saída para a crise de emprego e renda em nosso País.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma das questões relevantes da
CPI das Carvoarias foi, sem dúvida, a da terceirização. Apresento esta
proposta para que possamos, a partir de agora, discutir, com
profundidade, a questão do cooperativismo. Talvez encontremos aí a
solução.

Pelas poucas oportunidades que tive de ler sobre o assunto, vi que
existe, em primeiro lugar, grande desconhecimento sobre a matéria.
Diria mesmo que, por parte de alguns setores, há até ignorância. Não
se trata de ignorância leviana, mas ignorância por falta de
conhecimento e por questão cultural nossa. Neste momento, esta CPI,
por meio do relatório final, propõe a todos nós a realização de um
seminário, que esta Casa, seguramente, realizará por meio de todos
os membros dessa CPI.

Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, adianto que a esse assunto me
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dedicarei a partir de agora e entendo que, como outros Deputados
que conhecem o assunto, o cooperativismo seja a grande solução
para essa questão.

Faço uma menção ao Deputado Paulo Piau, que é um defensor do
cooperativismo, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que foi o
Presidente da CPI das Carvoarias, e aos demais Deputados que
merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração e que
abraçarão essa causa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

funcionários da Casa, imprensa, senhoras e senhores das galerias e
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia, no ano
em que se comemora o centenário de nascimento de Juscelino
Kubitschek, a lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte,
inaugurada em 1936, no Governo do grande estadista mineiro, volta
ao centro das nossas atenções.

A lagoa integra um conjunto arquitetônico idealizado por Oscar
Niemeyer e sempre se constituiu em importante área de lazer e
turismo. Infelizmente, a partir da década de 50, a lagoa vem sendo
seriamente comprometida, com o assoreamento, resultado de toda a
sorte de detritos e, principalmente, de grandes volumes de esgotos
residenciais e industriais que ali chegam pelo ribeirão Sarandi e pelos
córregos da Agua Funda, da Ressaca e do Mergulhão.

A lagoa da Pampulha integra a bacia do córrego do Onça, que
deságua no rio das Velhas que, por sua vez, deságua no rio São
Francisco. Sua área de drenagem abrange 97km2, sendo 44%
pertencentes ao Município de Belo Horizonte e 56% ao Município de
Contagem.

Ao longo destes anos, foram muitas as iniciativas destinadas a
despoluir e a melhorar as condições da lagoa. Vêm sendo realizadas
repetidas obras de drenagem, que não se mostram eficientes para o
completo desassoreamento, pois o volume de resíduos que continua
chegando à lagoa é sempre superior ao que escoa.

E necessário um conjunto de ações e um planejamento estratégico
que vá às causas do problema, impedindo o crescimento desordenado
da região da Pampulha, que abriga hoje vários bairros ainda
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desprovidos de estrutura sanitária.

Criou-se o Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental
da Bacia da Pampulha - PROPAM -, resultado de um consórcio
realizado entre as Prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem, em
parceria com empresas e com a comunidade, cujas diretrizes foram
aprovadas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Sua proposta
de trabalho, se realizada, será importante para a finalidade que todos
queremos: a efetiva recuperação da lagoa. Entre suas metas estão o
saneamento ambiental da bacia, com a proteção das nascentes, o
combate à erosão, a urbanização de vilas e aglomerados, a ampliação
das redes de esgotos e da coleta de lixo, a recuperação de fundos de
vale e o controle de vetores.

Até o momento, no entanto, além das obras de desassoreamento já
iniciadas, ainda não se avançou, como seria necessário, na execução
das outras metas, inclusive a recuperação da qualidade da água, para
atingir a classe 2, que se obtém através de tratamento convencional.
Será necessário priorizar recursos para essas obras, e é isso que me
preocupa no momento.

Tomei conhecimento da elaboração de um projeto de planejamento
estratégico que o Município de Belo Horizonte está fazendo e que, ao
que parece, não inclui nenhuma etapa das obras a serem realizadas
na Pampulha.

Fica, pois, o meu apelo para que as obras de recuperação da lagoa
sejam incluídas em todos os planejamentos de ambas as Prefeituras -
de Belo Horizonte e Contagem - e nos do Estado - por intermédio da
COPASA -, que já publicou o edital de concorrência pública para as
obras da estação de tratamento de esgotos do ribeirão do Onça, sem
prejuízo das propostas, das ações e das sugestões de medidas
eficazes à solução definitiva do problema.

O estado de degradação da lagoa da Pampulha não pode receber o
mesmo tratamento que o problema da seca do Nordeste: muita gente
fala, muito se planeja, mas ações afetivas são sempre proteladas. Por
isso, o mais importante, neste momento, é incluir a Pampulha, como
um todo, nesse projeto de planejamento estratégico. E essa
solicitação que deixo neste momento. Ou se encara a situação para
resolver ou será melhor nem se tocar mais nesse assunto e nos
conformarmos com a perda desse legado de JK à Capital dos
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mineiros.

Este meu pronunciamento vem da preocupação que temos e da
vontade de ver solucionado o problema. Tenho acompanhado a
situação. Ainda ontem estive lá, avaliando os trabalhos que estão
sendo feitos. Grande parte sabemos que não será resolvida. Será
ainda mais protelada essa situação que é caótica do ponto de vista da
saúde e de calamidade pública. E preciso que seja feita essa análise,
a fim de viabilizar condições amplas para a solução do caso da
Pampulha como um todo e, principalmente, da lagoa.

Aproveito a oportunidade para dizer também que amanhã
entraremos em recesso e temos muitos projetos de lei e propostas de
emenda à Constituição para se votarem em Plenário; por isso, mais
uma vez, de acordo com a lista já oferecida à coordenação,
solicitamos que, no início do próximo semestre, possamos votar
projetos importantes na área da educação.

Citamos um deles, extrerhamente importante: o projeto de lei que faz
com que seja estabelecida pela Secretaria da Educação, a cadeira de
informática nas escolas públicas estaduais. Já não dá para se
conceber que haja escolas estaduais sem curso de informática.
Quando chega a época da: competitividade no emprego e trabalho, os
alunos dessas escolas entram em condições desfavoráveis em
relação aos que vêm das escolas particulares. E um dever do Estado
dar essa condição de competitividade aos alunos da rede estadual.
Temos a certeza de que esse projeto vai ajudar muito. Não adianta
somente mandar computadores para as escolas. A escola não é
pessoa jurídica e não pode contratar professores. Não tendo essa
cadeira, os alunos ficam sem o acesso à informática. Nos dias de
hoje, isso é inaceitável. Eram essas as minhas considerações, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro

Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Sr. Presidente, Deputado

Rogério Correia, meus caros colegas Deputados, amigos,
companheiras e companhiros presentes nas galerias, quero, por
meio da TV Assembléia, dirigir-me, de maneira muito especial, ao
povo de Uberaba. No início desta semana e hoje, vivemos momentos
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de saudade e tristeza pelo passamento de duas pessoas ilustres,
valorosas, construtoras da paz, servidoras do povo.

A primeira delas, que faleceu no domingo, foi o nosso internacional
Chico Xavier. Talvez, neste País, seja a pessoa mais reverenciada,
merecedora de títulos internacionais da paz, do Prêmio Nobel da Paz.
O Cidadão Mineiro do Século era uma pessoa que, durante toda a sua
vida, serviu ao próximo e foi um grande consolador dos aflitos.

Hoje, também perdemos uma pessoa extraordinária, valorosa, um
servidor do povo: o Dr. Humberto Ferreira. Ele foi um querido
professor que tive, nosso patrono na Faculdade de Medicina do
Triângulo Mineiro. Era um pediatra que confortava e tranqüilizava
todos os pais que o procuravam no momento de sofrimento e angústia
com seus filhos doentes, O Dr. Humberto Ferreira cuidou de muitas
crianças uberabenses, inclusive da maioria das famílias de médicos
uberabenses. Mais do que um médico, era um sacerdote, uma pessoa
de uma generosidade extrema, de uma humildade exemplar, um
grande cientista. O Dr. Humberto lutou em prol do dos portadores da
doença de Chagas, que limita a vida das pessoas. Agora, esses
doentes estão vivendo muito mais graças aos seus trabalhos e à sua
dedicação. Deixo o meu abraço fraterno e amigo à D. Lívia, sua
esposa, e aos seus filhos, Roberto e Murilo.

Não sei qual o sentimento que devemos manifestar, porque sempre
disseram que Chico Xavier iria se "encantar" em um momento de
alegria. Todos os uberabenses devem sentir orgulho por tê-los como
concidadãos, por terem tido a oportunidade de usufruir a luz, a
bondade, os exemplos, os ensinamentos generosos desses dois
grandes homens brasileiros, Chico Xavier e Humberto Ferreira.

Fica registrado o nosso pesar pelo passamento desses valorosos
amigos, servidores da humanidade. Temos a certeza de que seus
exemplos e ensinamentos os manterão vivos por muitos séculos;
estarão presentes em Minas, no Brasil e no coração da humanidade.

O Deputado José Braga (em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro
Leão, invejo V. Exa. por ser de Uberaba e haver convivido com essas
pessoas que a humanidade acaba de perder. Por isso, associo-me à
sua manifestação. No caso do Chico Xavier, não precisamos dizer
muita coisa, porque é uma pessoa mundialmente conhecida e, com
certeza, pranteada por quase todos.
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Como tive a felicidade de fazer meu curso de Medicina em

Uberaba, as palavras de V. Exa. me fizeram recordar os trabalhos
realizados pelo Dr. Humberto no Hospital da Criança, em que
demonstrou grande abnegação, não só como médico, mas também
como um estudioso na bsca do tratamento para os portadores da
doença de Chagas. Como todos os mineiros, também estou
pranteando a perda dessas duas figuras exponenciais do nosso
Estado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado, Deputado José
Braga. Mais do que lamentar o passamento de tão ilustres figuras,
agradeço a Deus por tê-las muito próximas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes,

telespectadores, quero aproveitar o pronunciamento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão sobre o falecimento do Dr. Humberto Ferreira,
figura tão querida pela comunidade de Uberaba. Quero manifestar o
nosso pesar, e enviar nosso abraço especial a todos os familiares e
amigos do Dr. Humberto.

Sr. Presidente, tambémgostaria de falar sobre o incidente relativo
ao IMA ocorrido ontem. O projeto que tramitou nesta Casa foi bastante
trabalhado pelos servidores do IMA e, na sua fase final, o Governo
manda dizer que não concordava com ele, o que nos deixa
angustiados. Houve avanços, O IMA deu o seu recado, o seu grito de
que a situação não está boa para os funcionários do Instituto e que
algo deve ser mudado, porque a importância do IMA para a economia
mineira é muito grande. Esperamos que o Sr. Governador cumpra o
seu compromisso de encaminhar para esta Casa o plano de cargos e
salários do IMA, para que possamos apreciá-lo e - quem sabe - no
menor espaço de tempo possível, fazer com que o Instituto tenha essa
segurança, o plano de cargos e salários.

Queria também me reportar às palavras do Deputado Márcio Cunha,
que se refere ao cooperativismo não como alternativa de organização
da sociedade, mas como 'um caminho para organização e para ter-se
um instrumento que dê chances às pessoas de trabalhar por conta
própria, produzindo algo, sem a necessidade de ter carteira assinada.
Como Presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo desta
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Casa, que congrega 51 dos 77 Deputados, agradeço por todo o
trabalho que fizemos durante esse semestre. Foram várias conquistas
devido ao apoio ao cooperativismo no Estado. Agradeço a parceria da
CEMIG, aos nossos assessores, ao Cristiano, ao Wagner, aos
apaixonados pela tese do cooperativismo. Continuamos a luta em
favor do fortalecimento das cooperativas porque por meio delas
conseguiremos manter as pessoas trabalhando e ganhando o seu
sustento.

Márcio Cunha cita alguns exemplos de cooperativas, como a dos
catadores de papel, a dos surdos e mudos, que estão presentes em
Belo Horizonte. Queremos citar também a Cooperativa dos
Transportadores do Distrito Industrial 3. Sempre digo que os
caminhoneiros estavam "comendo" os seus caminhões. Hoje,
organizados em cooperativas, estão se estruturando exatamente para
poder fazer um trabalho comum de oficina, de compra de peça, de
reposição de veículos. Portanto, em todas as áreas, o cooperativismo,
de fato, não é mais alternativa, é um caminho de organização da
sociedade. Tanto isso é verdade que os Estados Unidos, o país mais
rico e capitalista do mundo, têm 35% da sua população cooperativada.

A Europa chega a ter 45% da população ligada a alguma
cooperativa. O Brasil experimenta, ainda, o ridículo índice de 4% da
sua população associada a alguma cooperativa. Para que os
telespectadores entendam o que é uma cooperativa, um bom exemplo
são as nossas cooperativas de crédito: a IJNIMED, na área de saúde;
várias cooperativas educacionais, cooperativas de trabalho e
cooperativas agropecuárias, que são as mais tradicionais. Portanto,
hoje, a cooperativa é a maior aNO, organização não governamental,
que existe no mundo. O Brasil precisa, evidentemente, conscientizar-
se e fazer com que as pessoas constituam cooperativas para ganhar
seu sustento, produzido por intermédio de seu trabalho.

As vezes refletimos sobre o motivo por que o Governo Federal não
incentiva o cooperativismo, embora o apoio a este esteja expresso na
Constituição Federal. Mas, a começar pelo PIS-COFINS, que é um
imposto de recolhimento não-obrigatório das cooperativas, cobrado
em virtude de medida judicial, o Governo Federal, na sua sanha
arrecadadora, faz questão de prejudicar as cooperativas brasileiras
com mais impostos, e até com impostos indevidos. E aí que vem a
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crítica ao Governo Federal, de Fernando Henrique Cardoso, que,
na verdade, precisa fazer das cooperativas um instrumento de
desenvolvimento nacional.'

Temos o caso da CPI do Leite, comissão vitoriosa desta Casa. Uma
das grandes conclusões dessa CPI foi a de que é necessário que os
produtores se organizer por meio do cooperativismo e do
associativismo.

Sr. Presidente, aproveito este momento de final de semestre para
fazer um agradecimento 1 especial a minha família, extensivo às
famílias de todos os meus colegas Deputados, porque muitos acham
que esse trabalho é leve, mas, na verdade, convivemos muito pouco
com nossas famílias. Estou a 500Km da minha casa, permaneço aqui
a semana toda e, no finalde semana, quando para lá nos dirigimos,
ainda viajamos para outros lugares, dormimos em outras cidades e,
na verdade, convivemos 'muito pouco com nossas famílias. Quero
fazer aqui uma homenage a todas as famílias que têm a tolerância e
a paciência de compreender que o que realizamos não é apenas um
trabalho, mas uma missão que nos foi delegada, para que cumpramos
a nossa responsabilidade de representar a sociedade mineira.

Desejo, também, agradecer à Comissão de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia, começando pela assessoria daquela Comissão.
Também quero agradecer e cumprimentar toda a assessoria da
Assembléia Legislativa, que tem sofrido alguns reveses, de alguns
anos para cá, mas, com muita garra, está aí nos apoiando para que
nosso trabalho seja viabilizado da melhor maneira possível. Agradeço
também aos meus colegas Deputados da Comissão de Educação,
que nunca me deixaraH na mão, como Presidente. Portanto,
fechamos esse semestre com todas as matérias discutidas, aprovadas
ou não, conforme o caso.

Ainda com relação à CorT?issão de Educação, Ciência e Tecnologia,
quero dizer que definimos algumas metas no início da nossa gestão. A
primeira delas foi na área da educação. Realizamos dez audiências
públicas pelo Estado e discutimos com todos os profissionais ligados à
educação; fizemos avaliações e identificamos deficiências para que
pudéssemos, ao mesmo tempo, sugerir e cobrar, do Executivo e da
Secretaria da Educação, aões mais objetivas que visassem fortalecer
a educação no Estado.
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Quero relatar e particularizar a questão da pré-escola, que, na

verdade, está mais ou menos sem definição de responsabilidade,
embora a LDB defina o município como responsável n° 1, mas não
isenta o Estado dessa obrigação. A pré-escola é o início da vida
educacional de uma pessoa e, porque não dizer, da vida profissional;
é uma questão que merece a preocupação desta Casa e de toda a
sociedade mineira, porque é um ponto que precisamos fortalecer na
educação.

Também discutimos o plano de carreira dos professores, um projeto
do Deputado Rogério Correia, que veio a esta Casa por omissão do
próprio Governo do Estado, que não o tinha enviado até aquele
momento. Nossa peregrinação pelo Estado foi interessante, porque
pudemos colher a impressão de quem, na verdade, estava com a mão
na massa na educação.

A situação culminou com a greve desses profissionais, que
pleiteavam um plano de carreira. Ficamos 50 dias parados, o que
causou grande prejuízo para o Estado. Felizmente, os professores
voltaram ao trabalho, baseados em um termo de ajustamento de
conduta muito bem coordenado pelo Ministério Público. As vezes,
criticamos o Governo, mas, às vezes, temos que reconhecer os seus
méritos.

Ontem, às 20 horas, foi protocolado, na Casa, o plano de carreira
dos profissionais da educação do Estado, num compromisso
assumido, no termo de ajustamento de conduta, pelo Governador
Itamar Franco, através do Secretário da Educação, Murílio Hingel.
Foram também designados 20 mil servidores concursados, conforme
constava daquele documento. A Assembléia Legislativa, ontem, pela
LDO, reforçou emenda - e eram oito nessa mesma direção - para que
fossem destinados recursos para cumprir o plano de carreira que
certamente será implementado no ano 2003.

As coisas estão caminhando bem. Quem sabe, depois de 20 anos, o
nosso profissional da educação poderá ter o seu plano de carreira
definido, talvez não de acordo com o que todos mereçam, mas de
acordo com aquilo que será possível. A nossa Comissão de Educação
trabalhou bastante nessa direção, para que as coisas se ajustassem
melhor. Quero dividir isso com todos os membros da nossa Comissão
de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.
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Na área de cultura, definimos também a raça negra, que hoje é

discussão nacional. Realizamos vários eventos, como os de 20 de
novembro e 13 de maio» e discutimos os projetos de quota para a
educação, do pré-primário ao ensino superior, e também para o
emprego, e realizamos iipúmeras audiências públicas. Os projetos
estão bem encaminhados' 	que no Brasil, e, especialmente em
Minas Gerais, possa ser feita justiça para os cidadãos da comunidade
negra, que, na verdade, de acordo com os dados do IBGE, são os
mais pobres entre os pobres e os que menos têm oportunidade na
educação.

Ontem, vimos dados muito interessantes, como, por exemplo, que
16% da raça negra concluem o segundo grau, mas apenas 2%
alcançam a universidade. Enquanto isso, 37% da raça branca
terminam o segundo grau e 11% galgam a universidade. As ações
que estamos empreendenJo discutindo, têm a função de corrigir essa
injustiça, que ainda prevalece.

Na área de ciência e tecnologia, neste ano, por pressão da nossa
Comissão, fomos até o Ministério Publico para solicitar seu apoio.
Felizmente, o Governo d& Estado investiu um pouco mais nessa área,
na Fundação de Amparo à Pesquisa.

Uma noticia interessante: havia apreensão com relação ao projeto
de lei de diretrizes orçapientárias mandado para esta Casa, que
praticamente tirava a fórça da FAPEMIG; mas, felizmente, na
Comissão de Fiscalização Financeira permaneceu a expressão do
artigo anterior, continuando, portanto, fortalecida a FAPEMIG.

Agradeço a todos os colegas e companheiros, a toda esta Casa, a
todos os cidadãos do Estado que nos ajudaram, compreenderam e
que têm compromisso com o estabelecimento de uma democracia
cada vez mais forte para onosso País. Muito obrigado.

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

Fase
Aertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Não havendo outros
oradores inscritos, a PresiElência passa à 2a Parte da reunião, com a
P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
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requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande
Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência vai

designar os membros da Comissão Especial , para, no prazo de 60
dias, normatizar atos do DER-MG, que celebrou contrato de
permissão a título precário com a empresa ADTER, para
administração do Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, doravante
denominada Comissão Especial da ADTER. Pelo BPDP: efetivo -
Deputado Irani Garbosa; suplente - Deputado ivair Nogueira; pelo
PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado
Ermano Batista; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente
- Deputado Dilzon Meio; pelo PFL: efetivo - Deputado Alberto Bejani;
suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz
Fernando Faria; suplente - Deputado Pinduca Ferreira. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para,
no prazo de 60 dias, analisar as atividades da empresa SAMARCO,
doravante denominada Comissão Especial da Samarco. Pelo BPDP:
efetivo - Deputado lrani Garbosa; suplente - Deputado Ivair Nogueira;
pelo PL: efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dinis
Pinheiro; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior;
suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PPB: efetivo - Deputado
Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil Pereira; pelo PT: efetivo
- Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputada Maria José
Haueisen. Designo.A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

nos termos da Decisão Normativa n° 9, os Requerimentos nos
3.444/2002, da Comissão de Educação, e 3.445/2002, da Comissão
de Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, gia Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nos
1.999/2002, do Deputado Dilzon Meio, 2.130/2002, do Deputado José
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Braga, 2.16712002, do! Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
2.210/2002, do Deputado João Leite, e dos Requerimentos nos
3.433/2002, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e 3.438/2002, do
Deputado Marco Régis; e IFiscalização Financeira - aprovação, na 88
Reunião Ordinária, do Requerimento n° 3.431/2002, da Deputada
Elaine Matozinhos; e pelaComissão Especial da Prostituição Infantil -
informando o final de seus trabalhos (Ciente. Publique-se.) e
encaminha o seguinte reIaório final:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DOS PROGRAMAS

DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL
índice

1 - Da criação, da comptência, da composição, dos objetivos e do
prazo dos trabalhos da Comissão

2 - Dos fundamentos fáticos e conceituais para a sua criação
3 - Das disposições constitucionais e legais sobre a exploração

sexual de crianças e adolescentes no Brasil
3.1 - A rede de proteção 6os direitos da criança e do adolescente
4 - Trabalhos realizados
4.1 - Resumo dos trabalhos (Araxá, Arinos, Belo Horizonte,

Carangola, Governador Valadares, Itaobim, Mariana, Montes Claros e
Norte de Minas, Nanuque, iTaiobeiras, Teófilo Otôni, Timóteo)

4.2 - Debate Público. "Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes"

5 - Quadro-síntese
6 - Conclusões
6.1 - Considerações gerais
6.2 - Propostas
6.3 - Medidas emergenciais
7 - Agradecimentos
8 - Anexos
Anexo 1 - Participantes nas audiências públicas
Anexo II - Entidades participantes no debate público
Anexo III - Declaração do  Presidente da Comissão
1 - Da criação, da competência, da composição, dos objetivos e do

prazo dos trabalhos da Comissão
Destinada a averiguar a suspeita de favorecimento de prostituição

infantil no Estado, surgida mediante processos judiciais existentes,
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relatório da SETASCAD e inquérito no Ministério Público sobre o
assunto, em especial mediante as evidências verificadas na cidade de
Taiobeiras, conforme denúncias veiculadas pela imprensa, esta
Comissão Especial foi constituída em virtude de requerimento de
autoria do Deputado Rogério Correia, com fundamento no art. 111, II,
do Regimento Interno, aprovado em 24/10/2001 e publicado no "Diário
do Legislativo" de 26/10/2001.

A Comissão é composta pelos seguintes Deputados: membros
efetivos: Deputados Rogério Correia, Presidente; Elbe Brandão, Vice-
Presidente e relatora; João Pinto , Ribeiro; Márcio Kangussu e Paulo
Pettersen; membros suplentes: Deputados Durval Angelo, Amilcar
Martins, Fábio Avelar, Jorge Eduardo de Oliveira e Dinis Pinheiro.

Considerando que os profissionais que atuam na defesa dos direitos
da criança e do adolescente julgam inadequado a expressão
"prostituição infantil", porque pressupõe um ato de consentimento e
negociação do próprio corpo, o Deputado Rogério Correia apresentou
requerimento solicitando que se alterasse o nome da Comissão para
Comissão Especial de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. O requerimento foi aprovado pela Comissão
em 29/11/2001.

Dispondo do prazo regimental de 60 dias, nos termos do art. 111, §
40, do Regimento Interno, a Comissão Especial foi prorrogada por
mais 30 dias, a partir de requerimento de autoria do Deputado Márcio
Kangussu, aprovado em 19/2/2002 e publicado em 21/2/2002.

Com o avanço dos trabalhos, considerando-se o volume e a
gravidade das denúncias apresentadas e verificando-se a
necessidade de realização de reuniões da Comissão em diversas
cidades mineiras, de modo a se ter um panorama do problema em
todo o Estado, a Deputada Elbë Brandão apresentou requerimento
visando à prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por
mais 60 dias. Aprovado pela Comissão na reunião de 214/2002, foi o
referido requerimento, apoiado por Acordo de Lideranças subscrito
pela totalidade dos Líderes, encaminhado à Presidência da
Assembléia, tendo sido aprovado em 3/4/2002 e publicado no "Diário
do Legislativo" de 5/4/2002.

Constatando a necessidade e a oportunidade de incorporar ao
relatório final as diversas sugestões e proposições apresentadas por
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pessoas e entidades envolvidas na defesa dos direitos da criança e
do adolescente, o Deputado Rogério Correia apresentou
requerimento, aprovado na reunião da Comissão de 28/5/2002,
visando à suspensão dos trabalhos por um prazo de até 35 dias a
partir do dia 29/5/2002.
2 - Dos fundamentos táticos e conceituais para a sua criação
As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes que

levaram à constituição desta Comissão Especial surgiram inicialmente
na cidade de TaiobeirasL Manifesto recebido pelos membros da
Comissão, datado de 8/1 assinado por 864 cidadãos dessa
cidade, denuncia: "E importante ressaltar aos Senhores Deputados
que em nosso município impera um estado constante de intimidação e
medo, imposto pelos prováveis agentes da prostituição, alguns deles
ocupantes de cargos eletivos nos poderes municipais, o que impede
que vítimas e testemunhas  relatem judicialmente o que sofrem e o que
conhecem. E como se no município, à exceção do estado de direito
democrático constituído, vivêssemos num regime de inexistência da
democracia e dos direitos mais básicos, como a livre manifestação do
pensamento".

A situação em Taiobeirad, como se verá no item 4.1 deste relatório,
que reporta as audiências públicas realizadas pela Comissão no
interior do Estado, é realrhente grave. Há fortes indícios de que a
exploração sexual de crianas e adolescentes venha sendo praticada
por agentes políticos e públicos locais, o que potencializa os crimes
cometidos e enseja ainda maior indignação da sociedade.

Em razão de ter sido á primeira cidade a trazer denúncias de
violação dos direitos de crianças e adolescentes, Taiobeiras passou a
constar até da denomináção inicial da Comissão, que era de
"Comissão Especial para Averiguar a Suspeita de Favorecimento da
Prostituição Infantil no Estado, Verificada Através de Processos
Policiais e Judiciais Existentes, Relatórios da SETASCAD e Inquérito
do Ministério Público sobre o Assunto, em Especial as Evidências
Ocorridas na Cidade de Taiobeiras, conforme Denúncias Veiculadas
pela Imprensa". A medida que os trabalhos da Comissão avançavam,
verificou-se a impropriedade dessa denominação, tanto por apontar
diretamente um dos municípios mineiros onde os crimes ocorrem,
embora se saiba que o problema é geral, quanto por se referir à
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"prostituição infantil", quando sabemos que, na realidade, as
crianças e os adolescentes, na grande maioria dos casos, não se
prostituem de moto próprio, mas antes são induzidos a isso por
adultos que os forçam ou exploram sexualmente.

A ampliação dos trabalhos da Comissão, com a visita a diversas
cidades do interior do Estado, a identificação de práticas criminosas e
de seus autores e vítimas, o recebimento de denúncias públicas e
sigilosas, a realização de debate público e outras ações, tornaram
evidente que esta Comissão estava lidando com um problema de
dimensões significativamente maiores. A situação que já conhecíamos
de maneira intuitiva passou a ser compreendida como um grave
distúrbio social à medida que novos casos eram denunciados. A
conclusão é inevitável: o quadro da exploração sexual de crianças e
adolescentes no Estado de Minas Gerais repete o quadro nacional.

A exploração sexual infanto-juvenil, com fins comerciais, atinge
crianças e adolescentes por todo o país. Meninas, meninos e jovens
são explorados sexualmente em prostíbulos, casas noturnas, hotéis,
motéis, casas de massagem, praias, estradas, postos de gasolina,
vias urbanas, portos marítimos e fluviais, garimpos, fazendas. O nosso
País conhece práticas "parafilátícas" como os leilões de virgens na
região Norte, os anúncios de jornais que oferecem meninas e meninos
adolescentes, o turismo sexual, voltado especialmente para o visitante
estrangeiro, o cárcere privado e o tráfico de crianças e adolescentes
para países ricos do Hemisfério Norte'.

As razões históricas e sociais desse quadro dantesco são várias. A
sociedade brasileira é herdeira de uma cultura de violência,
preconceito e mando, formada a partir do modelo de colonização aqui
implantado. Não há que esquecer os quatro primeiros séculos da
formação histórica do povo brasileiro, marcados pela sujeição e
dizimação da população ameríndia, pela escravização da população
negra, pela violência institucional e privada contra mulheres, negros,
índios, trabalhadores, imigrantes, pessoas de orientação sexual
diferente da maioria e outros grupos étnicos e sociais.
Contemporaneamente, os anos de autoritarismo político da ditadura
militar com certeza contribuíram para intensificar a cultura da violência
e do mando, agravando esse quadro.

A concentração de renda, que resulta em uma sociedade excludente
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e desigual, tem jogado imensas parcelas da população brasileira
na indigência, na pobrezá e na falta de perspectivas econômicas,
sociais e culturais. Não éurpreende, assim, que nossas crianças e
adolescentes estejam hoje nas ruas dispostas a trocar uma relação
sexual por um prato de comida, por alguns parcos reais ou por uma
roupa nova. Ou, ainda, e pior, pela droga lícita e ilícita.

O problema da exploração sexual comercial de crianças e
adolescentes está fortemnte associado ao tráfico e consumo de
álcool, maconha, cocaína, "crack" e outros entorpecentes. Não raro, a
trilha do comércio sexual de meninos, meninas e jovens leva ao fim da
linha, que é a dependêncid química da droga, a dissolução psíquica, a
doença e a morte.

Os trabalhos da Comissão centraram-se na exploração sexual
comercial e na violência sexual extrafamiliar contra crianças e
adolescentes. Esses temas envolvem o comércio e a exploração
sexual de meninas, menirilos e jovens com objetivos financeiros, a
relação pedofílica praticada por terceiros, a prostituição, a pornografia,
o turismo sexual e o tráfico'de crianças e adolescentes para o exterior.
Ressalte-se que não abordamos especificamente o complexo tema da
violência sexual intrafamiliar, que se caracteriza pela relação de
parentesco entre vítima e agressor e ocorre geralmente no ambiente
doméstico. Não obstante, basos de abuso sexual intrafamiliar contra
crianças e adolescentes foram citados por depoentes ao longo dos
trabalhos.

A definição utilizada pela organização não governamental CECRIA
ajuda a compreender o co&iplexo tema:

'Com base no acima expósto sobre os conceitos de violência sexual,
abuso sexual e maus tratos é possível compreender que estes três
conceitos não são sinônimos e são epistemologicamente distintos.

VIOLÊNCIA é a categoria explicativa da vitimização sexual; refere-
se ao processo, ou seja, à natureza da relação (de poder)
estabelecida quando do ab pso sexual. ABUSO SEXUAL é a situação
de uso excessivo, de ultrapassagem de limites: dos direitos humanos,
legais, de poder, de papéis! de regras sociais e familiares e de tabus,
do nível de desenvolvir+ento da vítima, do que esta sabe,
compreende, pode consenir e fazer. MAUS TRATOS é a descrição
empírica do abuso sexual; refere-se a danos, ao que é
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feito/praticado/infringido e sofrido pelo vitimizado, ou seja, refere-se
aos atos e conseqüências do abus02."

No âmbito estrito da exploração sexual comercial de crianças e de
adolescentes, o mesmo Centro faz as seguintes considerações, em
publicação recente:

"A exploração sexual comercial de crianças e de adolescentes é
compreendida neste estudo através de quatro modalidades:
prostituição infantil, pornografia, turismo sexual e tráfico.

Exploração Sexual Comercial
A exploração sexual se define como uma violência contra crianças e

adolescentes, que se contextualiza em função da cultura (do uso do
corpo), do padrão ético e legal, do trabalho e do mercado.
Operacionalmente, a exploração sexual se traduz em múltiplas e
variadas situações que permitem visualizar as relações nelas
imbricadas e as dimensões que as contextualizam. A exploração
sexual de crianças e adolescentes é uma relação de poder e de
sexualidade, mercantilizada, que visa a obtenção de proveitos por
adultos, que causa danos biopsicossociais aos explorados que são
pessoas em processo de desenvolvimento. Implica o envolvimento de
crianças e adolescentes em práticas sexuais, através do comércio de
seus corpos, por meios coercitivos ou persuasivos, o que configura
uma transgressão legal e a violação de direitos e liberdades
individuais da população infanto-juvenil.

Deve-se também considerar o fascínio que esta atividade exerce
sobre alguns ou algumas adolescentes. A atividade sexual comercial,
além de se apresentar como alternativa de sobrevivência, implica
relações psicossociais e culturais destas crianças e adolescentes no
meio familiar e social em que estão inseridas.

Diante da complexidade do fenômeno, os pesquisadores e
profissionais devem fazer um esforço para dar à análise e à
intervenção direções mais claras, incluindo os vários aspectos da
problemática, pois a questão da exploração sexual de crianças e
adolescentes não se coloca apenas como um problema econômico,
mas como uma questão cultural e política da sociedade, ou seja, sua
visão e exercício da sexualidade. Nesta relação estão implicados os
valores e desejos de indivíduos, socialmente construídos, numa
sociedade machista e consumista de imagens do corpo da mulher
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como objeto sexual.

PROSTITUIÇÃO INFANTIL
A prostituição é uma forma de exploração sexual comercial, ainda

que seja uma opção voluntária da pessoa que está nessa situação. A
prostituição feminina, no niiundo adulto, abre um campo para o debate
sobre a sua natureza, no qual intervêm diversas disciplinas (Filosofia,
Ética, Psicologia, Sociologia) e aspectos jurídicos. As crianças e os
adolescentes, por estarem submetidos às condições de
vulnerabilidade e risco social são considerados prostituídos e não
prostitutas. A prostituição consiste numa relação de sexo e
mercantilização e num processo de transgressão (CEDECA-BA-1 995).

Também é considerada uma forma de escravidão moderna e
socialmente aceita, e há quem sustente que essa profissão padece
das mesmas condições de subordinação e dependência que qualquer
outro trabalho, por isso Eiue deve ser garantido em suas formas
(Associação Nacional de Prostitutas do Brasil - Gabriela Leite).

De acordo com o BICE-1 996, quando se trata de crianças e
adolescentes, de pessoas em processo de crescimento e
desenvolvimento, a pro$ituição não pode ser entendida como
qualquer outro trabalho,, porque implica deteriorização física e
psicológica da pessoa, Meta sua individualidade, sua satisfação
sexual e sua integridade moral.

A prostituição pode se concebida como uma construção social
reveladora de práticas, idéias, comportamentos e atitudes que
desconhecem os mais elementares direitos humanos e perpetua a
dominação do homem sobe a mulher e dos mais poderosos sobre os
mais despossuídos. Essa forma de troca de favores sexuais converte
a pessoa prostituída em produto de consumo, organizado em vista
dos princípios econômicos de oferta e da demanda.

De acordo com o Instituto Interamericano dei Niíio - IIN -, a
prostituição infantil é um tipo específico de exploração sexual, de
caráter sexual comercial, que se relaciona com o grupo familiar, com
os "protetores" e os clienteè. Geralmente tem antecedentes prévios de
abuso sexual não comercial; é um fenômeno multicausal. E a idéia de
processo, no qual as crianças convivem com diversos espaços
sociais: a família e suas características, a rua e o próprio ambiente de
exercício da prostituição; é aí que se vão produzindo as mudanças e
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as formas de se relacionar com os espaços e a percepção de si
mesma. O contexto maior é o que facilita ou dificulta esse processo,
como a legislação, o perfil dos clientes, as oportunidades escolares,
etc., assim como a dimensão de gênero e de poder que está
facilitando transformar as meninas em objeto de prazer, de violência e
abuso de poder por parte de homens adultos.

O art. 227, § 40, da Constituição Federal, afirma que a lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de criança e
adolescente, embora ainda não exista uma lei que regulamente esse
dispositivo e que possa realmente 'punir severamente" a exploração
sexual.

PORNOGRAFIA INFANTIL

Definir pornografia infantil é difícil, porque os conceitos de criança e
pornografia diferem de país para país e referenciam convicções
morais, culturais, sexuais, sociais e religiosas que nem sempre se
traduzem nas respectivas legislações. Atualmente, a pornografia
infantil é definida como "todo material audiovisual que utilize crianças
num "contexto sexual", ou, segundo a INTERPOL a "representação
visual da exploração sexual de urna criança, concentrada na atividade
sexual e nas partes genitais dessa criança". Para os especialistas
participantes do Encontro sobre Pornografia Infantil na Internet,
realizado em maio deste ano, em Lyon, na França, significa "uma
exposição sexual de imagens de crianças incluindo fotografias de
sexo explícito, negativos, projeções, revistas, filmes, vídeos e discos
de computadores".

Segundo o Projeto de Protocolo Facultativo à Convenção dos
Direitos da Criança "por utilização de crianças na pornografia se
entende comercialização e tráfico ou difusão, ou a produção ou a
posse (para fins de comercialização e tráfico, difusão ou outro fim
ilícito) de quaisquer materiais que constituam representação de uma
criança realizando atos sexuais explícitos ou representada como
participante neles (ou utilizando) em uma atividade sexual (explícita)
ou qualquer representação (ilícita) do corpo ou de parte de uma
criança, cujo caráter dominante seja a exibição com fins sexuais (entre
outras coisas, incentivar a prostituição infantil e a utilização de
crianças na pornografia, inclusive no contexto do turismo sexual que
afeta as crianças)".

rÀ



413
A produção pornográfica que utiliza crianças e adolescentes

constitui exploração sexual, e são considerados exploradores os
produtores (fotógrafos, "videomakers"), os intermediários (aliciadores
e pessoas de apoio), os difusores (anunciantes, comerciantes,
publicitários) e os colecionadores ou consumidores do produto final. A
maioria desses envolvidos são pedófilos. Mas, entre os consumidores,
encontram-se também aqueles que, por já terem acesso a toda a
gama de pornografia adiilta, buscam material mais estimulante na
produção que utiliza crianças e adolescentes.

A pornografia infanto-juvenil causa danos às vítimas por exposição,
situação que leva crianças e adolescentes a acreditar, quando
seduzidos, que essa atividade e'" normal". As crianças e os
adolescentes utilizados na produção de material pornográfico passam
a associar o ato sexual à violência, à força e à exploração e distorcem
seu comportamento diante das questões sexuais, tornando-se adultos
incapazes de se relacionarem afetiva e sexualmente. Outro risco
muito grande é que as vítihias de abuso e exploração sexual poderão
se transformar em autores ;dos mesmos atos sofridos.

A criminalização da pornografia é contemplada no art. 234 do
Código Penal: "fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua
guarda, para fim de comércio ou distribuição ou de exposição pública,
escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno".

Os arts. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente se
referem à pornografia: "produzir ou dirigir representação teatral,
televisiva ou película cinmatográfica utilizando-se de criança ou
adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica" e "fotografar
ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica" são crimes
passíveis de reclusão de um a quatro anos. Ainda assim, trata-se de
penas relativamente brandas.

TURISMO SEXUAL
Turismo sexual é a exploração de crianças e adolescentes por

visitantes, em geral, procedentes de outros países ou mesmo turistas
do próprio país, envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou
omissão, de agências de viagem e guias turísticos, hotéis, bares,
lanchonetes, restaurantes e barracas de praia, garçons e porteiros,
postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, prostíbulos e casas de
massagens, além da tradicional cafetinagem (Banco de Dados -
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CECRIA, 1996).

Não se pode reduzir a exploração sexual ao "sexo-turismo" que
estigmatiza o "outro", o estrangeiro como único agressor, colocando-
nos de fora da questão, quando sabemos que nem todos os turistas
estrangeiros são abusadores sexuais, e que nem todos os turistas
abusadores são estrangeiros ( ... ) E preciso, ainda, situar o conceito de
exploração sexual em diferentes contextos culturais, ou seja, onde e
como a sexualidade é concebida e exercida. Por exemplo, o turismo
sexual, apesar de sempre perverso, é vivenciado diferentemente
segundo a cultura do agressor e mesmo a da pessoa explorada.

TRÁFICO (PROSTITUIÇÃO)
De acordo com o Código Penal Brasileiro, o tráfico é a promoção da

saída ou da entrada de crianças e adolescentes do Território Nacional
para fins de prostituição (CP 231, ECA, 83, 84, 85, 251).

As pesquisas, recentemente realizadas, sobre exploração sexual
comercial, abuso sexual e violência doméstica possibilitam listar
algumas palavras-chaves que ganham importância na compreensão
do fenômeno e dos conceitos.

As palavras-chaves mais importantes identificadas no conjunto dos
conceitos foram: direitos, poder, dominação, danos, gênero, classe
social, etnia, violência, patriarcalismo, preconceito, seqüelas,
transgressão, controle, valor de troca e de uso, vitima e vitimizado,
agredido e agressor, violado e violador, abusado e abusador, cliente e
usuário, entre outros. Essas palavras podem transformar-se em
categorias ontológicas, ou seja, em mediações concretas de análise e
intervenção da realidade em diferentes setores ou áreas do
conhecimento teórico-científico, por exemplo, adotando algumas
dessas categorias numa perspectiva clínica, psicossocial,
socioantropológica, cultural, etc3.

Cabe lembrar, ainda, os limites concretos de atuação desta
Comissão. Não obstante termos percorrido pequenas e grandes
cidades do Estado e termos recebido denúncias, análises, relatórios,
que ajudam a compreender os quadros nacional e estadual, não
pudemos, e este efetivamente não era o nosso objetivo, realizar um
mapeamento exaustivo do problema em Minas Gerais. Numa questão
de tal gravidade cada caso se desdobra, apontando para novas
tendências, indicando focos antes desconhecidos e exigindo novas
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ações. Um levantamento estatístico, pormenorizado, científico, que
envolva a ação conjunta:  do poder público e da sociedade civil
organizada, ainda está, assim, por se fazer em Minas Gerais.

Dados pesquisados pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos da
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos do Estado de Minas
Gerais informam que das 174 denúncias relacionadas com crianças e
adolescentes, recebidas em 2000 pelo Programa Disque Direitos
Humanos, 11 (6%) reportavam casos de abuso sexual. Não houve,
nesse ano, denúncias de exploração sexual infanto-juvenil que
tenham chegado ao Programa. Em 2001 foram recebidas, pelo
mesmo Programa, 62 (12%) denúncias de abuso e exploração sexual
num universo de 533 denúncias relacionadas com crianças e
adolescentes. Note-se que em um ano, duplicou o percentual de
casos que envolveram o abuso e a exploração sexual de crianças e
adolescentes, refletindo intensificação do problema. Há que se
atentar para o fato de que o Programa Disque Direitos Humanos é
uma ação recente do Poder Executivo, cuja repercussão é, ainda,
limitada aos grandes centros urbanos do Estado, especialmente à
Capital. Do universo de denúncias recebidas em 2000, relacionadas
com crianças e adolescentes, 51% se originaram de Belo Horizonte;
em 2001 o percentual foi de 49%. Acreditamos, assim, que os dados
apresentados pelo Progiama podem demonstrar o preocupante
aumento do número de casos de abuso e exploração sexual que
chegam à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, mas certamente
não refletem o contexto geral do Estado.

Já em 1995, as denúncias de exploração sexual infanto-juvenil no
Norte do Estado levaram esta Casa a instalar a Comissão
Parlamentar de Inquérito que investigou a prostituição infantil nessa
região. No final dos trabalhos, os membros da Comissão formularam
uma série de propostas de cunhos preventivo, pedagógico, social,
repressivo e penal, na tentativa de minorar a gravidade do problema.

3 - Das disposições constitucionais e legais sobre a exploração
sexual de crianças e adolescentes no Brasil

A proteção aos direitos da criança e do adolescente encontra
guarida constitucional no ad. 227 da Constituição Federal, o qual
dispõe:

"Art. 227 - E dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à
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criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida,
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Tal dispositivo marca a introdução, no universo jurídico brasileiro, da
doutrina da proteção integral, que surgiu e se desenvolveu no
processo de discussão internacional que culminou na elaboração da
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela
Assembléia das Nações Unidas em 20/11/89.

A doutrina da proteção integral veio substituir a até então vigente
doutrina da situação irregular, que pode ser definida como um
conjunto de regras jurídicas dirigidas a um tipo de criança e
adolescente específicos, ou seja, aqueles que estão inseridos num
quadro de patologia social. Vale transcrever, por oportuna, a lição de
Antônio Fernando Amaral e Silva, para o qual a doutrina da situação
irregular "confunde na mesma situação irregular abandonados,
maltratados, vítimas e infratores. Causa perplexidade que se
considerasse em situação irregular o menino abandonado ou
maltratado pelo pai, ou aquele privado de saúde ou educação por
incúria do Estado". Salienta o referido autor que estará, sim, em
situação irregular "aquele que descumprir os deveres inerentes ao
pátrio poder ou quem negligenciar políticas sociais básicas. Está em
situação irregular, de ilegalidade, o pai que abandona ou o Estado que
negligencia, nunca o abandonado, a vítima".

A nova postura presente na doutrina da proteção integral tem como
alicerce a convicção de que a criança e o adolescente são
merecedores de direitos próprios e especiais que, em razão de sua
condição específica de pessoas em desenvolvimento, necessitam de
uma proteção especializada, diferenciada e integral.

O surgimento de uma legislação que se ocupasse seriamente dos
direitos da infância e da adolescência era de caráter imprescindível,
pois havia uma necessidade fundamental de que as crianças e os
adolescentes passassem da condição de menores para a de
cidadãos, sujeitos de direitos.

Dessa necessidade surge a Lei n° 8.069, de 1990, o Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA -, que tem a relevante função de
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regulamentar o texto constitucional e de fazer com que este não se
constitua em letra morta.

Composto por 267 artigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente
contém, em seu Livro 1, uma declaração dos direitos da criança e do
adolescente, ou seja, trata-se de um detalhamento do art. 227 da
Constituição Federal e, em seu Livro li, uma abordagem dos
mecanismos de viabilização desses direitos, a maneira como podem
ser garantidos.

Entre as diversas inoações introduzidas pelo ECA, devem-se
ressaltar, de início, os dois grandes princípios que o norteiam: o da
descentralização e o da participação.

A implementação do primeiro princípio, descentralização implicou
melhor divisão de tarefas, de empenhos, entre a União, os Estados e
os municípios no cumpriménto dos direitos sociais.

No que toca à participação, esta importa a atuação progressiva e
constante da sociedade e b exigência da edifica çâo de uma cidadania
organizada. Aí reside o pdrquê do grande estímulo que o ECA dá às
associações e aos demais entes não governamentais na formulação,
na reivindicação e no controle das políticas públicas.

Outra relevante inovação do ECA é a possibilidade de serem
demandados em juízo os direitos da criança e do adolescente. A Lei n.
8.069, de 1990, ao admitir bingresso em juízo dos mais variados tipos
de demandas que visem à proteção dos interesses da criança e do
adolescente, introduz um significativo avanço no campo processual,
uma vez que não se atém à idéia de procedimento e de rito e prioriza
o conteúdo do direito que está sendo pleiteado.

Cite-se como exemplo de inovação do ECA, no campo do acesso à
justiça, a possibilidade de se cobrar do poder público, com a
propositura de uma ação civil pública, o cumprimento de determinados
direitos e deveres, tais como: o acesso à escola, a um sistema de
saúde, a um programa especial para portadores de necessidades
especiais, o apoio à instalação e ao funcionamento dos Conselhos de
Direitos e dos Conselhos Tutelares, previstos na Constituição Federal
e regulamentados pela Lei h° 8.069, de 1990.

Diante dessas considerações acerca da interposição de demandas
judiciais que visem a resgãardar os interesses afetos à criança e ao
adolescente podemos concluir que o acesso à justiça constitui um
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avanço na construção da cidadania. Primeiro, por tornar mais
explícitos os direitos da criança e do adolescente e possibilitarà
sociedade maior conscientização em relação ao seu papel de
contínua reivindicadora dos citados direitos e interesses. Em segundo
lugar, o próprio Poder Judiciário passa a ser encarado como um
instrumento de expansão da cidadania, pois suas decisões, se
deferirem dos direitos pleiteados, ensejarão, para sua eficácia,
determinadas realizações por parte do Poder Executivo. Antes um
árbitro de litígios de natureza intersubjetiva, é agora o Judiciário
chamado a posicionar-se diante de situações de caráter
transindividual, como são os direitos sociais.

No âmbito estadual, além dos dispositivos constantes da
Constituição do Estado (arts. 222, 223, 224 e 226), que reproduzem
praticamente na íntegra as disposições na Constituição Federal,
reforçando-as, surgiram diversos dispositivos legais referentes à
proteção dos direitos da criança e do adolescente, elaborados em
consonância com os princípios da descentralização e da proteção
integral, registrados no ECA, o qual dispõe, em seu art. 88:

"São diretrizes da política de atendimentos: 1 - municipalização do
atendimento; II - criação de conselhos municipais, estaduais e
nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos
e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a
participação popular paritária por meio de organizações
representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; III -
criação e manutenção de programas específicos, observada a
descentralização político-administrativa; IV - manutenção de fundos
nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos
dos direitos da criança e do adolescente; V - integração operacional
de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança
Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local,
para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescentes a quem
se atribua autoria de ato infracional; VI - mobilização da opinião
pública no sentido da indispensável participação dos diversos
segmentos da sociedade."

Assim, podemos listar, entre outras, as Leis nos 9.750, de 1998,
10.501, de 1991, e 13.469, de 2000, que dispõem sobre a criação e
funcionamento do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
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Adolescente de Minas Gerais e as Leis n os 11.397, de 1994,
12.527, de 1997, e 13.090, de 1999, que dispõem sobre o Fundo para
a Infância e Adolescência.

Fazem parte da legislação mineira outros diplomas normativos que,
embora de maneira indireta, podem auxiliar no enfrentamento da
exploração sexual infantõ-juvenil, notadamente na sua prevenção.
Podemos mencionar a Léi n° 12.262, de 1996, que cria o Conselho
Estadual de Assistência Sbcial - CEAS; a Lei n° 12.296, de 1996, que
institui a Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de
lmunodeficiência Adquirida - AIDS - e das demais Doenças
Sexualmente Transmissíveis; a Lei n° 13.080, de 1998, que dispõe
sobre campanha educati 1 a de prevenção do uso de drogas, da
violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez
precoce; a Lei n° 13-195, de 1999, que cria o Programa Estadual de
Cidadania no Meio Rural; a Lei n° 13.764, de 2000, que dispõe sobre
a busca das pessoas desaparecidas que menciona; e o Decreto n°
41.024/2000, que institui d Programa Mineiro de Educação Integral da
Criança e do Adolescente.

Além da mencionada legislação vigente, encontram-se em
tramitação nesta Casa algumas proposições relacionadas ao tema
desta Comissão, seja no enfrentamento, seja na prevenção da
exploração sexual de cfianças e adolescentes, entre as quais
podemos citar: o Projeto db Lei n° 233/99, da Deputada Maria Olívia -
PSDB, que cria o Programa de Atendimento a Crianças e
Adolescentes Dependente de Drogas e dá outras providências; o
Projeto de Lei 296/99, do I Deputado Durval Angelo - PT, que dispõe
sobre a condição de aprendiz para adolescente; o Projeto de Lei n°
971/2000, do Deputado Fábio Avelar-PPS, que dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal às empresas que contratem empregado
com idade entre 16 e 18 anos; o Projeto de Lei n° 1.046/2000, de
autoria do Deputado Aíltori Vilela - PSDB, que institui o Programa de
Serviços Disque-Denúncia no Estado; o Projeto de Lei n° 1.134/2000,
do Deputado Edson Rezende - PT, que dispõe sobre a publicação,
nos classificados de jornais locais, de advertência quanto à
exploração sexual de criapças e adolescentes; o Projeto de Lei n°
1.258/2000, do Deputado João Pinto Ribeiro - PTB, que dispõe sobre
a criação do Centro de Apoio à Adoção para crianças e adolescentes
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abrigados em instituições de amparo no Estado; o Projeto de Lei n°
1.470/2001, do Deputado Edson Rezende, que institui o Certificado-
Cidadão e o Selo-Cidadão no âmbito do Estado e dá outras
providências; o Projeto de Lei n° 1.844/2001, da Deputada Maria José
Haueisen - PT, que acrescenta parágrafos ao art. 3 0 da Lei n° 13.188,
de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências; o Projeto de
Lei Complementar n° 46/2001, do Deputado João Leite - PSB, que
autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Vida em Família,
instituindo o auxilio-adoção e dá outras providências; e o Projeto de
Lei n° 2.098/2002, do Deputado Edson Rezende, que institui o Selo de
Comunicação Cidadã no âmbito do Estado e dá outras providências.

Não obstante os inquestionáveis avanços introduzidos pelo ECA, a
exploração sexual de crianças e adolescentes ainda se encontra
tutelada, essencialmente, pelo Código Penal de 1940,
especificamente em seu Título VI: "Dos crimes contra os costumes".
Optamos por adotar, nesta parte, com ligeiras adaptações, a análise
levada a efeito por Josiane Rose Petry Veronese, Doutora em Direito
pela Universidade Federal de Santa Catarina e Professora Titular da
disciplina Direito da Criança e do Adolescente na mesma instituição,
em sua obra "Temas de Direito da Criança e do Adolescente", São
Paulo: Editora LTr, 1997, por sua abrangência e por apresentar
críticas que consideramos pertinentes, devendo ser ressalvada,
entretanto, a impropriedade terminológica da autora, ao se referir, por
diversas vezes, à "prostituição" infantil ou infanto-juvenil.

"O Código Penal trata, ou melhor, tenta tratar das condutas acerca
da exploração sexual, no Título VI: "Dos crimes contra os costumes".

O primeiro tipo penal que entendemos estar relacionado com a
prostituição e o abuso sexual contra crianças e adolescentes, ainda
que indiretamente é o Estupro.

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante
violência ou grave ameaça:

Pena - reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Antes de mais nada, uma breve crítica: este dispositivo pode ser

citado como um exemplo do arcaísmo do Código Penal, pois
entendemos que não há que se falar em "mulher" e sim em pessoa,
portanto, há que se lutar para que tais crimes integrem o Capítulo dos
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Crimes Contra a Pessoa e não meramente os crimes contra os
costumes.

(• . . )
Em seguida o Estatuto! Repressivo trata do atentado violento ao

pudor:
Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,

a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da
conjunção carnal:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Outro crime intrinsecamente relacionado com a prostituição infantil e
a exploração sexual é o delito denominado Corrupção de Menores:

Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14
(quatorze) e menor de 18(dezoito) anos, com ela praticando ato de
libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Percebe-se pela leitura dp dispositivo penal em apreço que o objeto

jurídico é a moral sexual dos maiores de 14 e menores de 18 anos.
Portanto, não há crime, e aí reside, justamente, a primeira crítica que
podemos tecer sobre esse 1 dispositivo, no caso de menor de 14 anos
que for levado a presenciar ato de libidinagem, tendo em vista o limite
mínimo de idade estabeleido para a vítima; não o será, de igual
modo, pelo delito do art. 2lft, uma vez que este não prescreve sobre a
"assistência" de ato libidinoso. Portanto, o fato é atípico.

Outra crítica é a que diz 1 respeito ao entendimento que vem sendo
dado pela jurisprudência de se excluir o crime quando o menor já se
encontra corrompido. Há que se questionar se a corrupção é algo
mensurável.

Diante dessas colocações, faz-se necessário que o sistema legal
não se preocupe apenas m punir aquele que corrompe o menor
como também aquele que lo mantém na corrupção, ou ainda, o que
obstaculiza a sua saída dolmeio degradante. E mais, a corrupção do
menor de 14 anos que presencia ato de libidinagem também deveria
integrar esse tipo, hipótese 

1 
em que haveria agravamento da pena, por

estar presumida a violência.
Quanto ao rapto violento 6u mediante fraude:
"Art. 219 - Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça

rÃ
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ou fraude, para fim libidinoso:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos".	-
A primeira falha do dispositivo em apreço está na expressão "mulher

honesta"; advogamos a tese de que uma atualização da legislação
penal deveria se preocupar com o rapto de pessoa.

Alerte-se que essa norma não abrange a questão do menor de 18
anos, não dando importância à idade da vítima, o que é um grave
erro.

O Código Penal, no Capítulo V - Do Lenocínio e do Tráfico de
Mulheres -, ainda no Título VI, aponta algumas espécies de delito que
são de extrema relevância nesta abordagem, quais sejam:

"Mediação para servir a lascívia de outrem:
Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia alheia:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
§ 1° - Se a vítima é maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito)

anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, marido, irmão,
tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para fins de
educação, de tratamento ou de guarda:

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ 2° - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave

ameaça ou fraude:
Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da pena

correspondente à violência.
§ 30 - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a

multa."
O lenocínio diferencia-se dos demais delitos contra os costumes

porque o agente, em vez de satisfazer a própria lascívia, libidinagem,
procura satisfazer a luxúria alheia.

Esse tipo penal tem, justamente, ao penalizar tais condutas, o
objetivo de evitar o desenvolvimento da prostituição ou da corrupção
moral.

O § 1° é-nos especial pelo fato, de considerar qualificado o delito, se
praticado contra vítima maior de 14 anos e menor de 18. Em se
tratando de vitima menor de 14 anos, a violência será presumida,
consoante o que dispõe o art. 232, c/c o 224, "a", do Código Penal, o
que implica um agravamento da pena.

Nos termos do §2 0, ou seja, quando o crime for cometido com o
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emprego de violência, grave ameaça ou fraude, o crime é
igualmente qualificado.

"Favorecimento da prostituição:
Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir

que alguém a abandone:
Pena - reclusão, de 2 (dais) a 5 (cinco) anos.
§ 1°-Se ocorre qualquer das hipóteses do §1 0 do artigo anterior:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 2° - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave

ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 4 (quatro)

correspondente à violência.
§ 3° - Se o crime é cometido com

multa.

10 (dez) anos, além da pena

o fim de lucro, aplica-se também

Casa de prostituição:
Art. 229 - Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, haja,
ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa."
Tal dispositivo é praticamente ineficaz, tendo em vista a orientação

dos próprios tribunais, porque os motéis e hotéis de alta rotatividade
licenciados não são alcánçados pela norma penal. Mesmo que
constituam locais em que êxista a prática de libidinagem, alega-se que
a sua manutenção não é dirigida à prostituição. O mesmo se dá com
os "drive in", casas de massagem, etc. Portanto, o licenciamento
conduz à presunção de licitude de suas atividades. E nesse ponto que
vem o grande problema'do "pornoturismo", pela dificuldade de seu
enquadramento num tipo penal.

Há que se ressaltar, ainda, que o art. 229 não aborda o problema da
vítima menor de 18 e maio r de 14 anos.

"Rufianismo:
Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando

diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em
parte, por quem a exerça:

Pena - reclusão, de 1 (ur) a 4 (quatro) anos, e multa.
§ 1° - Se ocorre qualquei das hipóteses do §1 0 do art. 227:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, além da multa.
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§ 2° - Se há emprego de violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da multa e sem

prejuízo da pena correspondente à violência.
Tráfico de mulheres:
Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de

mulher que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher
que vá exercê-la no estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 1°- Se ocorre qualquer das hipóteses do §1 0 do art. 227:
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 2° - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena

é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da pena
correspondente à violência.

§ 3° - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também
multa."

Podemos constatar que o Código Penal, ao tratar das questões
relativas à exploração sexual, a situa, genericamente, dentro do
mundo dos adultos e com ênfase na prostituição feminina, não dando
a devida importância à prostituição infanto-juvenil.

E cedo que, quanto ao menor de 14 anos, em todas as hipóteses
descritas, a violência já se encontra presumida na forma do art. 224
do Código Penal, com o conseqüente agravamento da pena. No
entanto, as vítimas maiores de 14 anos e menores de 18 foram
totalmente desconsideradas.

Temos, dessa forma, ao contemplar o nosso Código Penal, um
sistema punitivo que não pune nem sequer contramotiva a prática da
prostituição infantil.

Em matéria de exploração sexual, é possível constatar que o
Estatuto da Criança e do Adolescente, como não poderia deixar de
ser, também se preocupa com a questão. Assim, o Estatuto retoma e
complementa o crime de corrupção de menores com os seguintes
tipos penais:

Art. 240 - Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou
película cinematográfica, utilizando-se de criança ou adolescente em
cena de sexo explícito ou pornográfica:

Pena - reclusão de um a quatro anos e multa.
Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem, nas condições

rs
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referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.
Art. 241 - Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou

pornográfica envolvendo chança ou adolescente:
Pena - reclusão de um a quatro anos.
Um outro aspecto fundamental nesta abordagem em torno dos

crimes sexuais contra i crianças e adolescentes, sobretudo se
considerarmos que a pesoa que está sendo manipulada, explorada,
é uma criança ou adolescente, refere-se a' "peculiaridade' do Código
Penal em incluí-los nos crimes contra os costumes e, portanto,
penalizar os que lesariam a moral sexual, os princípios familiares, etc.,
segundo a moral da sociedade de 1940.

Ora, como é fato que a possa moral tem sofrido grandes alterações,
que a sociedade está maislivre das reprimendas sexuais do passado,
este tipo de argumento acaba por justificar a omissão da sociedade e
do Estado neste campo.

No entanto, entendemos que, em se tratando de crianças e
adolescentes, na realidadé tais condutas não seriam, simplesmente,
contrárias à moralidade pública. Antes, são condutas que atentam
contra a integridade física e psíquica desses sujeitos, pois não é
possível concebermos que o problema de meninos e meninas de 7, 8
anos que são sexualmente explorados, muitas vezes à força, seja
uma questão simplesmente "moral". E bem mais do que isso, é uma
situação de horror, de barbárie."

3.1 - A rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente
O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - prevê uma política

de atendimento que, do ponto de vista organizacional, deve ser
executada por entidades governamentais e não governamentais, de
forma articulada, com funções distintas, mas complementares, nas
áreas de garantia de aceso a direitos universais e inclusivos e de
defesa jurídica, política e social a toda criança e adolescente que tiver
um direito ameaçado ou viplado.

Os Conselhos de Diritos são as instâncias encarregadas da
formulação e do controle das políticas sociais básicas e da política de
atendimento para criançs e adolescentes em situação de risco.
Dessa forma, a função dorConselhos de Direito é bastante complexa,
por incluir desde atividades de natureza preventiva e compensatória,
quando propõe políticas, até atividades que visam ao controle da
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implementação e da execução dessas mesmas políticas. A criação
dos Conselhos de Direitos para as três esferas de governo, com
participação da sociedade civil, de forma paritária, em sua
composição, é uma das diretrizes da política de atendimento,
conforme o disposto pelo art. 88, II, do ECA4.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Minas Gerais - CEDCA-MG -, instituído pela Lei n° 10501, de 1991,
tem como atribuições, previstas em seu art. 70, o que se segue:
formular a política estadual dos direitos da criança e do adolescente,
fixando prioridades para a consecução das ações, a captação e a
aplicação de recursos; zelar pela execução da política estadual dos
direitos da criança e do adolescente; cumprir e fazer cumprir, em
âmbito estadual, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas
constitucionais pertinentes; indicar as prioridades a serem incluídas no
planejamento global do Estado, em tudo que se refira às condições de
vida da criança e do adolescente ou possa afetá-las; incentivar a
articulação entre os órgãos governamentais responsáveis pela
execução das políticas de atendimento da criança e do adolescente;
propor, incentivar e acompanhar programas de prevenção e
atendimento biopsicossocial às crianças e adolescentes vítimas de
negligências, maus-tratos, exploração sexual, tortura, pressão
psicológica, intoxicação por efeito de entorpecentes e drogas afins e
outros que possam prejudicar a sua dignidade; registrar as entidades
não governamentais e os programas governamentais voltados para a
criança e o adolescente, fazendo cumprir as normas previstas no
Estatuto da Criança e do Adolescente; sugerir ou opinar sobre as
alterações que se fizerem necessárias na estrutura orgânica dos
órgãos de administração direta responsáveis pela execução da
política estadual dos direitos da criança e do adolescente; incentivar e
apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da
promoção, proteção e defesa da criança e do adolescente; propor a
inclusão, no orçamento do Estado, de recursos destinados à execução
das políticas e dos programas de atendimento à criança e ao
adolescente e de capacitação permanente dos profissionais de
quaisquer instituições envolvidas no atendimento a crianças e
adolescentes.

As principais atividades a serem desenvolvidas pelos Conselhos
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Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme
legislação, são as seguintes: criação e implantação do Conselho
Tutelar; diagnóstico sobre .'a situação da infância e da adolescência no
município; elaboração de diretrizes para as políticas de atendimento
relativas às medidas de i proteção e às medidas socioeducativas;
formulação de programas para o atendimento das políticas sociais
básicas; promoção de eventos para a capacitação de conselheiros. Os
CMDCAs estão também encarregados do cadastro, controle e
fiscalização das entidades responsáveis pelo atendimento à criança e
ao adolescente no município.

Dando seqüência à rede de proteção, o ECA estabelece a
obrigatoriedade de implantação de, no mínimo, um Conselho Tutelar
por município. Conforme o art. 131, o Conselho Tutelar é um órgão
permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela
sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente. Esse conselho é composto por cinco membros,
escolhidos pela comunidade local para um mandato de três anos.

O Conselho Tutelar é o órgâo responsável pelo atendimento direto
aos casos de violação dos direitos da criança e do adolescente em
cada município. As principais atribuições desse Conselho, previstas
no art. 136 do ECA, são: atender crianças e adolescentes que tenham
tido seus direitos ameaçados ou violados, aplicando as medidas
previstas no art. 101, 1 a VII; atender a crianças e adolescentes que
tenham praticado ato infracional, aplicando as medidas previstas no
art. 101, 1 a VII; atender e aconselhar pais ou responsáveis, aplicando
as medidas previstas no art. 129, 1 a VII; promover a execução de
suas decisões, requisitando serviços públicos, nas áreas de direitos
sociais básicos, e representando junto à autoridade judiciária, nos
casos de descumprimerto injustificado de suas deliberações;
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente;
encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
providenciar a medida expedida pela autoridade judiciária para o
adolescente autor de Mo infracional; requisitar certidões de
nascimento e de óbito; assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de
atendimento à criança e ao adolescente; representar, em nome da
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pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art.
220, § 30, inciso II, da Constituição da República, e representar ao
Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do
pátrio poder.

Os Estados e o Distrito Federal, conforme o disposto pelo art. 145
do ECA, poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e
da juventude, dotando-as de infra-estrutura. O Juiz da Infância e da
Juventude ou o Juiz que vier a exercer essa função, na forma da lei de
organização judiciária local, é a autoridade judiciária competente para
dirimir as questões afetas aos direitos da criança e do adolescente,
conforme atribuições previstas noart. 148 do referido Estatuto.

O Ministério Público atua em nome da sociedade como órgão
defensor e promotor dos direitos da criança e do adolescente. No
exercício de suas funções, os Promotores de Justiça terão livre
acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. O
Ministério Público atua, então, em todos os processos judiciais em que
houver interesse de crianças e de adolescentes envolvidos, além de
executar importante função ao propor ações civis públicas em defesa
de seus interesses coletivos.

As entidades de atendimento, governamentais e não
governamentais, são responsáveis pela execução de programas de
atendimento e de proteção às crianças e adolescentes e deverão ser
registradas e fiscalizadas pelos Conselhos de Direitos e pelos
Conselhos Tutelares.

As organizações não governamentais - ONGs - integram essa rede
de proteção, tanto pela via da prevenção e do atendimento direto
quanto da elaboração de pesquisas e estudos, com vistas a subsidiar
a elaboração de políticas públicas de garantia e defesa dos direitos da
criança e do adolescente. Adotam como estratégia de ação a
mobilização da sociedade, a articulação em redes de organizações
não governamentais e governamentais, a participação na formulação
e na implementação de políticas públicas e, particularmente, a
participação nos conselhos previstos pelo ECA, como espaço, por
excelência, de exercício do controle da sociedade sobre as ações
estatais.

4 - Trabalhos realizados
4.1 - Resumo dos trabalhos
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A Comissão realizou 10 reuniões ordinárias, 14 reuniões

extraordinárias, 2 reuniões' especiais e 13 audiências públicas. Dessas
audiências, 10 foram realizadas no interior do Estado, nas cidades a
seguir discriminadas, e 2 em Belo Horizonte. Em razão da suspensão
dos trabalhos desta Comissão, realizou-se, ainda, no dia 12/6/2002,
reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, que se destinou
especialmente à discussão da exploração sexual de crianças e
adolescentes de ltaobim.

Foram ouvidas dezenas de pessoas, entre as quais Juízes de
Direito, Subsecretários de Estado, representantes de Secretários de
Estado, Delegados de Polícia, Conselheiros Tutelares e dos Direitos
da Criança e do Adolescente, oficiais da Polícia Militar, Prefeitos,
Vereadores, dirigentes e representantes de entidades civis,
testemunhas e vítimas de delitos contra os direitos da criança e do
adolescente.

No dia 17/5/2002, realizou-se nesta Casa o Debate Público Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes, requerido por esta Comissão,
que contou com a participação de Deputados Estaduais, autoridades
do Poder Executivo e do Poder Judiciário do Estado e agentes de
organizações não governamentais. Nos dias 16 e 18/5/2002, foram
realizadas, na Praça Sete e no Parque Municipal de Belo Horizonte,
atividades de integração e conscientização, apresentações artísticas e
oficinas lúdicas voltadas para a proteção dos direitos da criança e do
adolescente, promovidaspor esta Comissão, com o apoio de
entidades governamentais 1 e da sociedade civil.

São relatados a seguir os casos, denúncias, análises, informações e
dados que chegaram a esta Comissão ao longo dos seus trabalhos. O
Anexo 1 identifica os participantes de todas as audiências públicas
realizadas.

Araxá
A apuração das denúncias de casos de abuso sexual de crianças e

adolescentes em Araxá iniciou-se a partir de requerimento aprovado
pela Comissão em 21/2/2002. As denúncias se revestiam de especial
gravidade por envolverem os dois Promotores de Justiça da Comarca
de Araxá, Dr. Armando Lourenço da Silva e Dr. Luiz Alexandre Cruz
Ferreira. As denúncias foram feitas principalmente pelo Deputado
Durval Angelo, pelo Dr. Daniel César Botto Collaço, Juiz de Direito e
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da Infância e da Juventude da Comarca de Araxá; pelas Sras.
Angela Leitão Barreto e Lilián Joyce Mousinho de Moura,
Conselheiras Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Araxá, e pela Sra. Cristiane Ribeiro. Foram ouvidos ainda
depoimentos incriminatórios de 11 pessoas, que solicitaram sigilo com
relação aos seus nomes.

A principal denúncia contra os dois Promotores envolve a prática
freqüente de abuso sexual contra crianças e adolescentes de ambos
os sexos, que eram forçados a se entregar ou o faziam sob coação
em troca de favores os mais diversos, que incluíam a atenuação de
medidas socioeducativas aplicadas em razão de atos infracionais.
Reforçamos que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, os
casos ocorriam freqüentemente e envolviam práticas escabrosas,
como sexo vaginal, anal e oral forçado, com crianças e adolescentes
de ambos os sexos, abuso sexual, tráfico de influência, embriaguez e
consumo de drogas ilícitas (cocaína), coação, pressão e ameaças
contra vítimas e testemunhas e favorecimento ilícito de adolescentes
autores de atos inf racionais. Pesam ainda, contra o Dr. Luiz Alexandre
Cruz Ferreira denúncias de envolvimento com crime de roubo de
expressivo volume de milho e: de acobertamento de crime de
exploração de máquinas caça-níqueis.

Foram ainda denunciados, nos depoimentos colhidos, figurando
neste relatório na condição de suspeitos a serem investigados pelos
órgãos competentes: o Vereador José Cincinato de Ávila, Presidente
da Câmara Municipal de Araxá, por envolvimento com rede de tráfico
internacional de adolescentes e envolvimento sexual com estes; a
Sra. Marlene, por agenciamento sexual de crianças e adolescentes; o
ex-Vereador Miguel Correia, por envolvimento sexual com
adolescentes; a advogada Rita de Cássia Januzzi, ex-Delegada de
Policia da cidade, por acobertamento dos crimes e comportamento
incompatível com o cargo; o advogado Henrique Adalberto Rodrigues
da Costa, ex-Delegado de Polícia da cidade, e a advogada Dra. Maria
Auxiliadora de Castro e Barbosa, ex-Conselheira Tutelar da cidade,
ambos por acobertamento dos crimes. Ressaltamos que a Vereadora
Maria Aparecida Rios Moço chegou a ser citada em um dos
depoimentos, mas esta Comissão não encontrou indícios de sua
participação nos crimes citados, não sendo, portanto, considerada
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Uma primeira corregedoria instalada pelo Ministério Público concluiu
pelo arquivamento das denúncias contra os Promotores, ato que foi
qualificado pelo Deputado Durval Angelo, que tem acompanhado os
casos de Araxá e é um dos denunciantes, como "absurdo". A série de
indícios de envolvimento dos Promotores nos crimes citados 1 que

desta Comissão, aliada à ampla
levaram o Ministério Público a

da Corregedoria-Geral da Polícia
Civil, procedimento unvestigatorro com relação à conduta dos policiais
civis denunciados.

No dia 11/4/2002, durante reunião extraordinária desta Comissão,
realizada em Araxá, o seu Presidente, Deputado Rogério Correia, e o
Deputado Paulo Pettersen solicitaram à Procuradoria-Geral de Justiça
que intercedesse junto ao Tribunal de Justiça do Estado para que se
decretasse a prisão preventiva de Armando Lourenço da Silva, Luiz
Alexandre Cruz Ferreira, Maria Auxiliadora de Castro e Barbosa,
Henrique Adalberto Rodrigues da Costa e Rita de Cássia Januzzi.

Foi ainda solicitado, durante a audiência pública realizada em Araxá
e em ofício encaminhado pelo Presidente desta Comissão Especial ao
Governador, em 12/4/2002; o afastamento dos policiais civis Francisco
de Assis Gouveia Mota, Vitor Hugo Heisler, Paulo de Tarso Verçosa e
João Chaves Silveira de sul as atividades, bem como a instauração de
procedimento investigativo contra eles, tendo em vista as denúncias
de que estariam envolvidos em práticas delituosas na cidade de
Araxá, especialmente relacionadas à violação dos direitos e garantias
fundamentais e dos direitos da criança e do adolescente. Com efeito,
durante os depoimentos sigilosos ouvidos pelos membros da
Comissão na citada audiência pública, Francisco de Assis Gouveia
Motta foi acusado de tortura, envolvimento com entorpecentes,
dificultação da apuração db crimes contra crianças e adolescentes e
forjamento de flagrantes; Vitor Hugo Heisler foi acusado de
dificultação da apuração e acobertamento de crimes contra crianças e
adolescentes e forjamentode flagrantes; Paulo de Tarso Verçosa foi
acusado de tráfico de entorpecentes e coação contra testemunhas de
crimes contra crianças e. adolescentes; João Chaves Silveira foi

vieram à tona com a instalação
divulgação dos casos pla mídia
instalar nova corregedoria.:

Foi ainda instalada, no âmbito
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acusado de tortura e coação contra testemunhas de crimes contra
crianças e adolescentes.

Durante aquela reunião, chegou a esta Comissão, em caráter
sigiloso, cópia da agenda pessoal de uma suposta agenciadora sexual
de adolescentes, de nome Regina Maria da Silva. Nessa agenda, que
esta Comissão considera um dos indícios mais graves da existência
de uma rede de exploração sexual de adolescentes em Araxá,
constavam os nomes do Promotor Armando Lourenço da Silva, do ex-
Delegado de Polícia da cidade, Henrique Adalberto Rodrigues de
Costa, e de diversas jovens que eram exploradas sexualmente.

Em 15/5/2002, a CPI instalada pela Câmara Municipal de Araxá para
apurar as denúncias que pesavam sobre dois vereadores da cidade
concluiu pela "absolvição dos acusados" ("sic"). Esta Comissão
Especial reafirma o respeito ao legitimo e constitucional direito do
Poder Legislativo Municipal de investigar os seus membros e chegar
às conclusões que julgar cabíveis, mas entende que, dada a
gravidade das denúncias que envolvem o Vereador José Cincinato de
Avila e dado o fato de que a Policia Federal, tendo recebido essas
denúncias, ainda não concluiu sua investigação, a conclusão pela
inocência dos investigados é precipitada e parcial. Esta Comissão
Especial não está, de maneira alguma, incriminando o Presidente da
Câmara Municipal de Araxá, Vereador José Cincinato de Ávila, cuja
citação nos depoimentos merece ser devidamente esclarecida,
processando-se, inclusive, os denunciantes, caso as acusações se
revelem falsas. Mas não podemos concordar com a conclusão
açodada da CPI instalada pela Câmara Municipal de Araxá, que
inexplicavelmente se antepõe aos procedimentos investigatórios em
curso, inclusive os da própria Polícia Federal.

Em 5/6/2002 a Corregedoria-Geral do Ministério Público Estadual
distribuiu o pedido de disponibilidade compulsória do Promotor de
Justiça Armando Lourenço da Silva, tendo a comissão processante
concluído, durante a instrução do processo disciplinar administrativo,
que sua conduta não era condizente com o cargo, a partir da
confirmação do seu envolvimento sexual com adolescentes. Com
relação ao Promotor Luiz Alexandre Cruz Ferreira, que ainda se
encontra em atuação na Comarca de Uberlândia, para onde foi
transferido, a seu pedido, após as denúncias, o processo
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administrativo encontra-se em fase de instrução. E de ressaltar que
a atuação da Corregedoia-Geral do Ministério Público se limita à
esfera administrativa.

Foi ainda denunciada, durante os depoimentos, a existência de uma
clínica de aborto na cidade de Uberaba, que era indicada, pelo
Promotor de Justiça Á, rmando Lourenço da Silva, para as
adolescentes grávidas de] Araxá. Foi ainda citado o nome de Carlos
Eugênio, residente em Araxá, como pessoa que fornecia
medicamento abortivo pára as mesmas adolescentes. A denúncia
indicava ainda a assistente social do Fórum de Araxá, de prenome
Analice, como pessoa que "dava cobertura" aos Promotores de
Justiça Armando Lourenço da Silva e Luiz Alexandre Cruz Ferreira
nas suas práticas delituosas. No dia 24/6/2002, foram denunciados,
pela Promotoria de Justiça de Uberaba, Hadel Rachid Daher, Maria
Aparecida Alves, Mansa Sampaio, Carlos Eugênio Guimarães
Rezende, Cleunice Maria Lemos e Andréia dos Santos, acusados de
formação de quadrilha para o cometimento de abortos ilegais. Os
quatro primeiros já se encontravam presos, tendo os demais se
beneficiado da suspensão, do processo, por serem réus primários, nos
termos da Lei Federal n°9.099, de 1995.

Os crimes cometidos! contra crianças e adolescentes pelos
Promotores de Justiça citados, os indícios de pressão e ameaça que
teriam sido exercidas belos acusados contra denunciantes e
testemunhas dos delitos) após a divulgação das acusações, bem
como a gravíssima possitilidade de que haja ramificações, em Araxá,
de uma rede internacional de tráfico de meninos, meninas e jovens
para fins sexuais, situam os casos denunciados na cidade entre os
mais graves encontrados pela Comissão.

Arinos
No dia 10/5/2002, esta Comissão realizou audiência pública na

cidade de Arinos, atendendo a requerimento anterior aprovado nesse
sentido. A apresentação' do requerimento deveu-se a denúncias
reservadas que chegaram à Comissão, informando que casos graves
de abuso sexual contra crianças e adolescentes estariam ocorrendo
naquela cidade.

As denúncias apresentadas durante a audiência pública e os
depoimentos reservados colhidos durante a reunião envolviam
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principalmente o Juiz de Direito local, Dr. José Antônio Maciel, pela
prática freqüente de assédio sexual, constrangimento sexual, atos
libidinosos, tentativa de estupro contra mulheres e adolescentes do
sexo feminino e barganha de decisões judiciais em troca de favores
sexuais. Foram ainda citados os nomes do Delegado de Polícia da
cidade, Dr. Freitas, que teria assediado sexualmente adolescente
durante o exercício do cargo, do Sr. Plínio Jarbas Valadares,
fazendeiro, que teria pressionado testemunha a não depor contra o
magistrado denunciado, do Sr. "João Lond" e da Sra. "Cida Roque",
ambos acusados de agenciamento sexual de crianças e adolescentes.

Os principais denunciantes fotam a Sra. Maria da Consolação
Gontijo, funcionária pública, que sê manifestou publicamente, e outras
cinco pessoas, que preferiram depor em caráter reservado.
Declaração firmada pelo Presidente desta Comissão, conforme Anexo
III deste relatório, detalha os casos por ele ouvidos sigilosamente,
sendo do conhecimento do Deputado Rogério Correia e da
Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça a identificação dessas
testemunhas.

As denúncias contra o Juiz incluíram a corrupção sexual de uma
adolescente infratora, que depois dos atos do magistrado teria se
tornado prostituta, passando a residir em casa de prostituição em
cidade próxima a Arinos. Na denúncia foi citado que, na época desse
caso, a jovem teria 16 anos de idade. Foi mencionado ainda o nome
do antigo Promotor de Justiça da cidade, Dr. Alan Carrijá Ramos,
como pessoa que também teria se envolvido sexualmente com a
adolescente. E de se consignar que esta Comissão não chegou a
ouvir a jovem, que foi identificada nos depoimentos e teve o seu nome
preservado de divulgação, e que o nome do antigo Promotor foi
mencionado por apenas um dos depoentes.

Em 7/12/2001, foi protocolada na Corregedoria Geral do Tribunal de
Justiça, por advogado da cidade de Arinos, representação solicitando
a abertura de sindicância em desfavor do Dr. José Antônio Maciel. O
autor desse documento, que detalha vários dos casos que envolveram
o cometimento de crimes de natureza sexual pelo magistrado,
solicitou a esta Comissão que mantivesse o seu nome em sigilo.

Em vista da gravidade dos casos narrados pelas testemunhas e
vitimas, esta Comissão decidiu levar diretamente ao Presidente do
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Tribunal de Justiça as deiúncias feitas contra o Dr. José Antônio
Maciel. No dia 14/5/20021 os Deputados Rogério Correia e Márcio
Kangussu encontraram-sd em audiência com o Presidente daquela
Corte, a quem foram relatados os casos e passada a cópia da
supracitada Declaração firmada pelo Presidente da Comissão. O
Presidente do Tribunal de Justiça comprometeu-se a encaminhar, o
mais rápido possível, as dnúncias ao Corregedor-Geral da Corte. No
dia 15/5/2002, o Presidente desta Comissão esteve diretamente com
o Corregedor-Geral, enfatizando a necessidade de apuração imediata
das denúncias.

Em razão dos direitos 'no e legais que legitimamente
amparam os magistrados no País, a abertura de processo contra um
Juiz é ato complexo, que 'envolve, no caso tratado, a representação
contra o denunciado, feita pela Corregedoria-Geral junto á Corte
Superior do Tribunal de Justiça.

Os delitos praticados pelo Dr. José Antônio Maciel configuram a
prática de crimes de natureza sexual por autoridade judiciária
encarregada exatamente :da função de julgar de acordo com os
ditames do direito e da justiça. Em razão disso, estão entre os mais
graves entre os que chegàram ao conhecimento dos membros desta
Comissão.

Chegou ainda ao conhecimento desta Comissão, por meio de
depoimento reservado, que, no passado, o Juiz teria mantido, na
cidade de Luz, relacionamento afetivo do qual resultou um filho. A
depoente afirmou que, nascida a criança, o denunciado a teria
pressionado a se ausentar da cidade, alegando que o fato poderia
prejudicar a sua vida profissional. Não obstante o impacto emocional
que o caso possa ter causado na depoente, esta Comissão não o
considerou relevante para os seus trabalhos, tendo em vista ter-se
tratado de relacionamento amoroso.

Belo Horizonte
Na Capital do Estado, segundo pormenorizada análise feita pelo Dr.

Tarcísio Martins Costa, Juiz Titular do Juizado da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte, a exploração sexual infanto-juvenil
ainda se mantém em níveis "toleráveis". Apesar da ocorrência de
diversos casos, o problema não atinge os níveis encontrados em
outras Capitais brasileiras, como Fortaleza, Salvador, Recife e
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Manaus, ou em outras cidades mineiras. O Juiz aponta o "valoroso"
trabalho realizado pelo Comissariado da Infância e da Juventude de
Belo Horizonte, que faz numerosas fiscalizações diárias nas ruas e
estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade.

E de ressaltar que essa análise é comparativa em relação ao quadro
nacional. Podemos afirmar que, como todos os grandes centros
urbanos do País, a Capital do Estado é também palco de abuso,
agressão e exploração sexual comercial de meninos, meninas e
jovens. A freqüência dos casos é menor em Belo Horizonte,
acreditamos, em razão de fatores geográficos, socioeconômicos,
culturais e de ordem circunstancial. Não obstante, o problema existe
na cidade, tem sido parcialmente detectado pelos órgãos competentes
e enseja a preocupação de todos.

Pesquisa realizada pela FUMEC apontou os principais eixos de
ocorrência de exploração sexual de crianças e adolescentes em Belo
Horizonte: o centro-sul, que inclui as Avenidas Afonso Pena, Cristóvão
Colombo e Brasil, o Bairro de Lourdes e as boates e casas noturnas; o
central, onde estão as Ruas Guaicurus e São Paulo, as Avenidas
Olegário Maciel e Santos Dumont e os hotéis de alta rotatividade; o
norte, formado pelos pequenos motéis da Avenida Montese; e o
chamado eixo do "fim da linha", formado pelos Bairros Bonfim e
Lagoinha, onde está a antiga "zona boêmia" da cidade.

Durante as reuniões da Comissão destinadas à discussão do
problema em Belo Horizonte, foram ouvidas denúncias de cidadãos
residentes na cidade, que requerem apuração.

Um depoente, ouvido em caráter reservado por esta Comissão,
afirmou que, no ano de 1994, quando tinha entre 16 e 17 anos de
idade, sofreu abuso e assédio sexual por parte do Padre Juvenil Paulo
de Araújo, que na época trabalhava na Igreja de São José. O abuso
sexual durou, segundo a vítima, três meses, tendo chegado ao
constrangimento à masturbação recíproca. O depoente informou ainda
os nomes de duas pessoas que, quando adolescentes, foram
igualmente molestadas pelo Padre denunciado.

Uma moradora do Condomínio Juscelino Kubitschek afirmou
publicamente que pessoas residentes nesse condomínio estariam
atuando como agenciadores e abusadores sexuais de adolescentes.

Uma depoente, também ouvida em caráter reservado, afirmou que
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um radialista, cujo prenome foi informado aos membros desta
Comissão, tem molestado:e abusado sexualmente de adolescentes do
sexo feminino no Bairro da Lagoa. O Procurador de Justiça Dr. José
Ronald Vasconcelos Albergaria e o Delegado de Polícia Dr. Hélcio Sá
Bernardes, que participavam da reunião, tiveram conhecimento dos
casos narrados pela testemunha.

Na mesma reunião, outro depoente denunciou morador do Bairro
Vale do Jatobá, cujo nome foi revelado aos membros da Comissão, o
qual, segundo ele, teria praticado "atos libidinosos" com a sua neta
quando esta tinha 5 anos de idade, prática que continua a ocorrer no
presente, com outras crianças. O Procurador de Justiça Dr. José
Ronald Vasconcelos Albergaria e o Delegado de Polícia Dr. Hélcio Sá
Bernardes, que participavam da reunião, tiveram conhecimento dos
casos narrados pela testemunha.

Esta Comissão estabeleceu o critério, para a elaboração do
presente relatório, de revelar os nomes de pessoas denunciadas
apenas quando houvesse um volume razoável de denúncias
consistentes e estas envolvessem autoridades ou pessoas públicas.
Os três últimos casos supracitados foram trazidos pela primeira vez a
esta Comissão durante reuniões públicas ou reservadas, e as
denúncias, em cada situação, partiram de um único cidadão, não
tendo envolvido autoridades ou pessoas públicas. Assim, esta
Comissão prefere não citr neste relatório os nomes dos supostos
agressores, revelados publicamente ou não, colocando-os à
disposição dos órgãos competentes, para a devida apuração dos fatos
narrados.

Carangola
A requerimento do Deputado Paulo Pettersen, a Comissão realizou

audiência em Carangola, iem 9/5/2002, para discutir o problema da
exploração sexual de menores na região. A visita da Comissão teve
um caráter mais preventivo, já que não havia denúncias específicas
de exploração ou abuso sexual de crianças ou adolescentes.

Ficou constatado na reiiinião que, em Carangola, não existe uma
rede de exploração sexual de menores, mas há no município um alto
índice de crianças sendo exploradas sexualmente. A Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maria
Angélica Costa Leite, apresentou uma pesquisa realizada por ela com
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cerca de 5 mil crianças e adolescentes da região. Maria Angélica
afirmou que aproximadamente 30%, ou seja, 1.500 menores,
praticavam sexo por dinheiro. Dessa porcentagem, 60% são do sexo
masculino, e 10% têm idade inferior a 12 anos. Os dados
apresentados peJa Presidente do Conselho Tutelar foram
considerados alarmantes, merecendo, no entando, melhor análise, por
não terem sido apresentados os critérios para coleta de dados e a
metodologia utilizada na pesquisa.

A Rodoviária de Carangola foi citada pelo Presidente do Conselho
Tutelar como um ponto de exploração sexual infantil. Segundo ele, por
motivos econômicos, há casos de menores de 7 anos que estão
sendo levadas para o local, pela própria mãe, para serem exploradas
sexualmente. Um outro fator constatado também em Carangola é o
abuso sexual intrafamiliar.

No município, já foi instalado o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, que funcionam de
forma elogiável. A Presidente do Conselho Municipal destacou a
importância da criação de um centro de referência para crianças e
adolescentes, a fim de prestar atendimento psicológico aos
adolescentes e desenvolver um trabalho de orientação às famílias.

Os participantes enfatizaram a necessidade de geração de recursos
para financiamento de programas sociais voltados para o adolescente,
com alternativas para projetos educacionais e culturais, e a
importância do fortalecimento dos Conselhos, considerados
fundamentais na promoção da política dos direitos da criança e do
adolescente.

Governador Valadares
Em 71312002, foi realizada a 7 8 Reunião Ordinária da Comissão

Especial, em audiência pública no Plenário da Câmara Municipal de
Governador Valadares, a partir de requerimento do Deputado Paulo
Pettersen, aprovado pela Comissão.

Estiveram presentes a essa reunião os Deputados Rogério Correia e
Paulo Pettersen, além de autoridades locais e representantes da
sociedade civil e de instituiçã&s responsáveis pela proteção e
promoção dos direitos das crianças e adolescentes na região.

A Comarca de Governador Valadares conta com uma Vara da
Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias e com uma
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Promotoria da Infância é Juventude. O município possui uma
Delegacia de Menores, cuja atuação se concentra nos menores
infratores. Estão instaladob e em funcionamento o Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente e três Conselhos Tutelares.

Os participantes apontàram a piora das condições de vida, o
aumento da miséria como principal causa do avanço da exploração
sexual infanto-juvenil. Ressaltaram, ainda, a desestruturação da
família e a prevalência de uma mentalidade machista, de preconceito
contra a mulher, como fatores que contribuem para o agravamento do
problema.

Especificamente com reação a Governador Valadares e região, o
problema parece mais grave às margens das diversas estradas que
cortam o município, em especial das rodovias federais que ligam o
Sudeste ao Nordeste d ,b Brasil, verificando-se envolvimento de
caminhoneiros na exploração sexual de crianças e adolescentes, seja
de modo direto, praticandõ atos sexuais, seja transportando menores
da região para outras cidades e de outras cidades para a região. Tem
sido constatada com freqüência a presença de menores vindas de
outros Estados, em especial do Nordeste brasileiro.

Pelos relatos, depreende-se que a exploração sexual infanto-juvenil
vem sendo enfrentada nd cidade, em especial aquela verificada na
zona central e em casas de prostituição. No entanto, os
representantes das entidades que atuam na área insistem na
necessidade de políticas 'públicas que possibilitem a prevenção. Os
participantes são unânime em destacar que seu trabalho é dificultado
pela ausência ou insuficiêhcia de contrapartidas que possam oferecer
aos menores que estão inseridos na exploração sexual. Segundo
relatam, os menores, de uk modo geral, estão dispostos a abandonar
o mercado do sexo caso' com uma contrapartida que lhes
proporcione condições materiais de sobrevivência, ainda que inferior
aos ganhos auferidos comia própria exploração.

Ressaltam, também, ai necessidade de programas voltados à
recuperação da estrutura familiar e da auto-estima dos menores.

Foi apontada a necessidade de criação de instrumentos legais que
facilitem a punição das pessoas que exploram sexualmente crianças e
adolescentes, além de loutros que permitam maior poder de
fiscalização dos locais lhabitualmente utilizados para encontros
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sexuais, notadamente os motéis.

Entre os casos relatados, dois referiam-se a casas de prostituição.
Segundo narrou a representante do Conselho Tutelar, foi localizada
uma adolescente de 17 anos num prostíbulo próximo ao mercado
municipal. A proprietária do prostíbulo alegou ter acolhido a menor por
desconhecer a sua idade. A Polícia Militar, chamada pelo Conselho
Tutelar, compareceu ao local, detendo a proprietária e encaminhando-
a à presença do Delegado de Policia, que não ratificou o flagrante.
Segundo o relato, a referida proprietária continua à frente do
prostíbulo, que permanece em funcionamento.

Em outro caso relatado, foram localizadas seis crianças numa boate
localizada "na BR, ao lado do Posto Belo Vale". As crianças eram da
cidade de Catuji e teriam sido vendidas pelos pais por R$5,00 cada
uma. Havia, até, meninas de 11 anos de idade. Com  apoio policial, o
Conselho Tutelar conseguiu a prisão do proprietário e o fechamento
da boate. As crianças foram encaminhadas à sua cidade de origem e
estariam lá até hoje, trabalhando em fazendas.

No ano de 2002, até a data da reunião, já foram registrados, pelo
Conselho Tutelar, 28 casos de exploração sexual envolvendo crianças
e adolescentes, números semelhantes aos obtidos pelo Programa
Sentinela e pela Polícia Militar.

Segundo relatou uma representante do Conselho Tutelar, uma
adolescente de 15 anos, portadora de deficiência mental, teria sido
molestada por um Detetive da Polícia Civil. O Delegado de Menores,
presente à reunião, declarou que a matéria não era de sua
competência, mas que levaria a denúncia ao conhecimento de seu
superior e que, caso este assim determinasse, procederia à
investigação.

Foi relatada a experiência do Programa Sentinela, que é fruto de
parceria entre os Governos Federal e Municipal. O Governo Federal
disponibiliza recursos para o pagamento dos salários dos profissionais
envolvidos, ficando por conta do município os encargos, a infra-
estrutura e a manutenção. O Programa Sentinela trabalha em sintonia
com os Conselhos Tutelares, com o encaminhamento recíproco das
denúncias recebidas. Atua a partir de denúncias, saindo a campo para
apurá-las. Constatada a veracidade da denúncia, faz o
encaminhamento para os órgãos competentes - Conselho Tutelar,
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Ministério Público, etc. - de modo a buscar a responsabilização do
agressor. Atua também no campo psicossocial, com a constituição de
grupos, por exemplo, de mães agressoras, de crianças vítimas de
abuso sexual, apoiadosi por profissionais especializados. Atua,
finalmente, no aspecto social, encaminhando as crianças e
adolescentes para a rede de serviços disponível (encaminhamento à
escola, a projetos culturais etc.).

No campo da prevenção,' foi mencionada a existência e a relevância
de programas como o PETII, Esporte Solidário e Projeto Crescer, entre
outros.

Além das dificuldades apbntadas, referentes à ausência de políticas
públicas que visem à diminuição da miséria ou que ofereçam
contrapartida material para crianças e adolescentes envolvidos na
exploração sexual, outro problema relevante, de cunho mais prático,
foi apontado: a inexistêncià de estrutura adequada no Instituto Médico
Legal - IML - para atendimento das vítimas de violência sexual. Há
dificuldade em realizar exdme de corpo de delito, por inexistência de
médico legista, o que obriga a vítima a repetir a diversos órgãos
(Polícia, Conselho Tutelar; hospital, etc.) seu depoimento sobre a
violência sofrida.

Foi igualmente ressaltada a insuficiência da estrutura de assistência
judiciária, limitada à Defensbria Pública, que é precária, e aos serviços
de assistência jurídica das duas Faculdades de Direito locais.

Entre as propostas apresentadas pelos participantes da reunião,
destacam-se: 1 - formulação de políticas públicas que atuem na
prevenção e no enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil,
através da diminuição da miséria, melhoria das condições de moradia,
oferecimento de alternativas que incentivem crianças e adolescentes a
abandonarem o mercado do sexo, etc.; 2 - capacitação de professores
e demais profissionais da educação para atuarem em projetos afetivo-
sexuais e de orientação sexual, privilegiando a escola como espaço
de convivência afetiva e de acolhida às vítimas de violência sexual,
inclusive a familiar; 3 - estruturação do IML, com a lotação de médico-
legista, de modo a proporcipnar atendimento adequado às vítimas de
violência sexual; 4 - ampliação da estrutura de assistência judiciária
(Defensoria Pública e Faculdades de Direito); 5 - maior fiscalização,
pela Polícia Rodoviária Federal, das estradas e estabelecimentos
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nelas localizados; 6 - realização de campanha publicitária de cunho
educativo nas proximidades de postos de combustíveis e motéis,
alertando para a exploração sexual infanto-juvenil; 7 - elaboração de
projeto de lei tornando obrigatória a divulgação, em postos de
combustíveis e restaurantes localizados à beira de estradas, de aviso
de alerta para o crime de abuso sexual contra crianças e
adolescentes, que deverá conter informação sobre a penalidade
cabível e os telefones do Disque-Denúncia.

ltaobim
Com a presença de diversas autoridades e membros da sociedade

civil, a discussão sobre exploração sexual de crianças e adolescentes
na cidade de ltaobim e no vale do Jequitinhonha, realizada em
23/5/2002, norteou-se basicamente por quatro aspectos. Primeiro:
localização geográfica que favorece prática de exploração sexual
volante; segundo: causas estruturais relacionadas aos processos
educacionais, culturais e de desenvolvimento social, que inviabilizam
a formação de consciência crítica de cidadania; terceiro: conivência e
cooptação de menores por parte de pessoas da classe alta da cidade,
pessoas envolvidas com tráfico de drogas e pessoas que optaram
pelo homossexualismo como preferência sexual; quarto: dificuldade
de acesso a informações relacionadas à exploração sexual e ao
tráfico de entorpecentes em decorrência do medo que as pessoas
sentem de morrer, ao se tornarem alvo de "queima de arquivo" por
parte dos criminosos. Outro obstáculo é a falta de provas para
incriminar culpados quando a violência e exploração sexual de
crianças e adolescentes se dá no seio da própria família,
principalmente por meio do "padrastamento".

Os quatro aspectos mencionados podem ser sumariamente
caracterizados por meio dos fatos relatados durante a audiência, os
quais passamos a expor. ltaobim, localizada no coração do vale do
Jequitinhonha, é cidade-rota do tráfico de drogas. Cortada pelas BAs
367 e 116, possui localização estratégica para favorecer a exploração
sexual infantil. Os caminhoneiros que por lá passam apanham as
menores à beira da rodovia e deixam-nas nas mais diversas cidades
ao longo do trajeto que fazem: Trata-se de uma exploração sexual
volante que se inicia na cidade próxima de Padre Paraíso, podendo
terminar em Cariri.



As autoridades e a sociedade civil de ltaobim foram unânimes em 443
apontar a situação de misria e exclusão social em que se encontra o
vale do Jequitinhonha - de corrente da negligência do poder público na
formulação de políticas para a região, em especial para, as áreas de
segurança, saúde, educação e lazer - como a principal causa
estruturante do problema 'em discussão.

Em decorrência do estado de miséria subumana em que vivem as
famílias da cidade, menores a partir dos 9 anos de idade oferecem a
prática sexual de felaçãô aos caminhoneiros que transitam pelas
rodovias mencionadas, a um preço que varia de R$0,50 a R$5,00,
sendo essa, muitas vezes, a única "renda" auferida pelas famílias. A
situação de absoluta carência econômica, em famílias numerosas
onde existe a figura do 1 padrasto, muitas vezes o único que tem
alguma fonte de renda, fa 

1 
2 com que este se atribua o perverso direito

de estruturar a geografia sexual do lar dividindo os cômodos em
quarto da mãe e "nosso huarto" - dele e das filhas - que se tornam
suas amásias, por "cbnsenso" familiar diante da imperiosa
necessidade imposta pela fome. Os próprios padrastos chegam a
oferecer as adolescentes para taxistas quando necessitam de
dinheiro.

Outra situação comum é a das famílias abastadas da cidade que
contratam menores como empregadas domésticas pagando um
salário de R$40,00 pará que elas, além de fazerem os serviços
domésticos, prestem aos patrões e, principalmente, a seus filhos
adolescentes serviços sexuais.

Outro caso de exploração consiste na cooptação das meninas que
perambulam pelas ruas como pedintes e começam a ganhar outro tipo
de esmola dos sedutords de menores. Em troca de presentes e
roupas da moda, passam 1 a atender idosos e solitários que apreciam
orgias com crianças e adolescentes, tornam-se viciadas e não mais
abandonam esse modo d vida. Outra prática ilícita relatada, comum
em ltaobim, é o uso dê crianças e adolescentes masculinos por
pessoas de preferência sexual homossexual, que também trocam com
menores "favores" sexuais por presentes. Esses degradantes relatos
reproduzem claramente o "status quo" da nossa cultura escravocrata,
em que os senhores da casa grande também usavam as
"mercadorias" escravas d9 senzala para fins sexuais.
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Essas famílias e suas adolescentes não têm coragem de
comparecer diante das autoridades judiciais para denunciar tais fatos
e, em muitos casos, têm suas bocas caladas por uma cesta básica
mensal fornecida pelos infratores.

Finalizando, os relatos trazem a relação entre a exploração sexual
infantil e o tráfico de drogas. Os traficantes seduzem os menores com
presentes, oferecendo-lhes também uma latinha de cola e um pouco
de tíner, até viciá-los. Quando se tornam dependentes, os criminosos
passam a exigir-lhes que vendam maconha, cocaína e outras drogas
em troca da cola, e essa rede tem desdobramentos intermináveis.

Mariana
Esta Comissão, informada de caso de assédio sexual contra criança

residente em Mariana, ouviu em reunião ordinária, realizada nesta
Casa, o Promotor de Justiça local, Or. Antônio Carlos de Oliveira. Ele
relata haver recebido a denúncia por meio da Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade, que
afirmava que o padre local, Bonifácio Buzzi, teria assediado
sexualmente um menino de dez anos, morador da zona rural de
Mariana. Segundo o Promotor, após a oitiva, ficou caracterizado que
de fato o delito havia ocorrido, a partir do que foi pedida a prisão
preventiva do padre. Há indícios de que os atos delituosos do padre
não são recentes, já tendo sido condenado na Comarca de Santa
Bárbara; existem indícios contra ele também na Comarca de Joinville.

Ainda segundo o Promotor, o padre foi condenado a 13 anos e 6
meses de reclusão em Santa Bárbara, por cometimento de delitos
sexuais contra dois garotos. Houve recurso, e o Tribunal de Justiça
diminuiu a pena para 9 anos. Nesse interregno, por decisão do
Tribunal de Justiça, a pedido do Arcebispo de Mariana, Dom Luciano
Mendes de Almeida, o padre foi transferido para Mariana, onde
passou a cumprir pena na Casa Episcopal. O caso em Mariana
ocorreu, assim, durante o cumprimento da pena pelo denunciado.

Enquanto acontecia o interrogatório do padre, em razão do crime
contra o menino de dez anos, a presidente do conselho tutelar levou
nova denúncia ao promotor de justiça de mariana. Trata-se de mais
um caso de abuso sexual contra criança perpetrado pelo padre na
cidade.

Montes Claros e Norte de Minas
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No dia 25/4/2002, foi relizada a 8 Reunião Extraordinária da
Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, em audiência pública no Plenário da
Câmara Municipal de Montes Claros, a partir de requerimento
aprovado pela Comissão.

A comarca de Montes Claros conta com uma Vara de Menores,
Precatórios Criminais e Execuções Fiscais e com a Promotoria de
Justiça da Infância e da Juventude. O município possui uma delegacia
especializada, intitulada Delegacia do Menor Infrator, que também se
responsabiliza pela apuração de denúncias de exploração sexual de
crianças e adolescentes. 1

Segundo os expositores, falta melhor integração entre as instituições
responsáveis pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente
em Montes Claros, fundamentalmente em virtude da carência de
estrutura no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA - e no Conselho Tutelar. Essa falta de estrutura
vem sendo sanada pelo Poder Executivo Municipal, a partir de
demanda encaminhada pelo CMDCA, que está empenhado,
atualmente, na elaboraçãb do Plano Municipal de Atendimento a
Crianças e Adolescentes» Importa salientar que a presença desta
Comissão em Montes Claos agilizou o atendimento , por parte da
Prefeitura Municipal, das demandas por apoio estrutural aos
Conselhos.

O município oferece, ainda, uma casa de passagem e um abrigo.
Apesar da necessidade 1 de ampliação de sua capacidade de
atendimento, apontada pelos expositores, esses equipamentos
integram, de forma estruturante, a rede de proteção às crianças e aos
adolescentes, uma vez que lidam com a acolhida e o
encaminhamento de adolescentes vítimas de violência sexual ou em
situação de risco.

A violência sexual contra crianças e adolescentes em Montes Claros
pode ser caracterizada a partir de duas vertentes. A primeira tem
como causa a situação de pobreza e miséria da maioria da população
da região, que impõe corno alternativa de sobrevivência pessoal e
familiar a comercialização precoce do sexo. A segunda diz respeito à
exploração infanto-juvenil por redes de comércio sexual, que
envolvem aliciadores e ãgenciadores, numa estrutura ilegal só
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superada, em faturamento, pelo narcotráfico e pelo comércio
irregular de armas.

Essa estrutura apóia-se em um tripé constituído pelos aliciadores-
agenciadores, por motéis da região e pelos clientes. Os agenciadores
possuem ampla agenda de contatos, estabelecidos por telefonia
celular, além de gerenciarem um serviço de "motoboys" para o
traslado das adolescentes aos motéis, quando necessário. Em
resumo, esse é o esquema utilizado por clientes de maior poder
aquisitivo. A rede de agenciamento para o público de renda mais
baixa opera na região da Av. Deputado Plínio Ribeiro, em Montes
Claros, e direciona as meninas para as casas de prostituição
localizadas no entorno.

Foi relatado, ainda, o tráfico de adolescentes para fins de exploração
sexual comercial, com destino prioritário para Brasília.
Especificamente, esse caso de tráfico só veio à tona porque as
adolescentes passaram a agir sem intermediários, vindo a sofrer
ameaças de morte por parte dos agenciadores, o que resultou em
denúncia e posterior apuração pela Delegacia de Menores de Montes
Claros. Atualmente, encontram-se em tramitação seis processos
contra aliciadores e agenciadores de crianças e adolescentes para
fins de comércio sexual na região de Montes Claros.

No que diz respeito à situação de exploração e abuso sexual contra
crianças e adolescentes na região Norte de Minas, foram
apresentadas as conclusões de pesquisa realizada pela UNIMONTES,
em 1999, sob a coordenação do Professor Nebson Escolástico da
Paixão, intitulada "Prostituição Infanto-Juvenil no Norte de Minas e
Vale do Jequitinhonha". Pelos dados quantitativos dessa pesquisa, há,
na região, aproximadamente quatro mil crianças e adolescentes
vítimas de algum tipo de exploração sexual, número que já pode ter
sido alterado, em virtude do agravamento da miséria nos últimos anos.
Em termos qualitativos, ressaltam-se como mais significativas as
seguintes conclusões: a maior barreira para a aplicação das medidas
legais de combate à violência sexual intra e extrafamiliar é o fato de os
casos permanecerem desconhecidos, em virtude do medo de
denunciar, devido à intimidação dos autores às vítimas; faz-se
necessário implantar equipamentos públicos de acolhida e
atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco; é
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necessário o estabelecimento de políticas públicas inclusivas, de
educação e ação social, haja vista a baixa escolaridade da maioria
das meninas vítimas de exploração sexual e a situação de
desemprego ou empobrecimento de suas famílias.

Essas conclusões ganham maior relevância ao serem confrontadas
com as principais preocupações apontadas pelos expositores,
principalmente no que diz respeito à existência de um quadro velado
de exploração sexual e à ausência de políticas públicas inclusivas, de
combate à pobreza e direcionadas ao enfrentamento da violência
sexual contra crianças e adolescentes.

As propostas apresentadas pelos presentes nessa reunião pautam-
se pelos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, que
embasam o Estatuto da Criança e do Adolescente. São eles: a
necessidade de ampliar acapacidade de atendimento e de implantar
mais equipamentos de acolhida e de encaminhamento das crianças e
adolescentes vitimados pela violência sexual; o investimento prioritário
em ações preventivas, fundamentalmente com foco nas famílias; a
implantação de um centro de recuperação de dependentes de drogas
na região; implantação de Conselhos de Direitos e Tutelares e
fortalecimento dos já existentes; implantação de uma vara exclusiva
de defesa dos direitos da! criança e do adolescente na Comarca de
Montes Claros; criação da:Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescebte de Montes Claros e elaboração do Plano
Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil de
Montes Claros.

Nanuque (Sede, Distrito! de Vila Pereira e Município de Serra dos
Aimorés)

No dia 18/4/2002, foi realizada a P Reunião Extraordinária da
Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes, em audiência pública na Câmara Municipal
de Nanuque, a partir de requerimento aprovado pela Comissão em
21/3/2002.

A rede de proteção aos direitos das crianças e adolescentes de
Nanuque, segundo os expositores, é bem estruturada e articulada. O
município possui um Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e um Conselho Tutelar, ambos equipados pela Prefeitura
Municipal, além de um Centro de Atendimento ao Menor. A Pastoral
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da Criança tem atuação marcada por ações de prevenção à
violência sexual contra crianças e adolescentes, tendo elegido a
família como foco de suas intervenções. Ainda compondo essa rede, o
município conta com um Juiz da Infância e da Juventude e com uma
Promotora da Infância e da Juventude.

De acordo com os relatos, em Nanuque não se encontra uma rede
de aliciamento, com pessoas voltadas especificamente para a
exploração sexual comercial de crianças e de adolescentes, embora a
situação geográfica do município, nas proximidades do litoral da Bahia
e do Espírito Santo, enseje a preocupação da comunidade. A violência
sexual contra crianças e adolescentes manifesta-se em casos
isolados, enquadrados em dois eixos: o abuso sexual intrafamiliar e a
exploração sexual causada pela situação de pobreza em que se
encontra grande parte da população local. Outra causa apontada para
essa vertente da exploração sexual é a comercialização do sexo, por
parte de crianças e de adolescentes, em razão de alcoolismo e
dependência de drogas, também precoces. A possibilidade de
conseguir recursos financeiros, seja para ajudar na sobrevivência da
família, seja para custear seus vícios, é, então, a principal causa da
comercialização precoce do sexo na região.

Por essa razão, a ausência de políticas públicas de inclusão social e
de combate à pobreza, bem como daquelas direcionadas à juventude,
com oferta de alternativas de lazer e de formação profissional e
cultural, foi apontada pelos expositores como agravante da situação. A
esse quadro de carências, somam-se a intimidação e o medo de
denunciar, que resulta em um quadro de violência sexual
extremamente velada, impedindo o levantamento dos casos e sua
efetiva apuração, fundamentais para o combate à exploração sexual
de crianças e adolescentes.

Exemplo disso é o caso relatado pela Promotora de Justiça da
Infância e da Juventude, em que uma menina, de 13 anos de idade,
residente no Município de Serra dos Aimorés, pertencente à Comarca
de Nanuque, alega ter sido explorada sexualmente e não ter coragem
de identificar o autor, por sentir-se intimidada.

Dessa forma, a principal preocupação da rede de proteção aos
direitos da criança e do adolescente de Nanuque tem sido a
preservação do anonimato e a proteção de vítimas e de testemunhas
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que venham a denunciar os casos de abuso e de exploração
sexual.

Taiobeiras
Foi realizada, no Município de Taiobeiras, reunião extraordinária da

Comissão Especial da Prostituição Infantil, com a presença dos
Deputados Rogério Coreia e Elbe Brandão, respectivamente
Presidente e relatora da aludida Comissão.

O Presidente iniciou ai reunião informando que a Assembléia
Legislativa resolvera constituir uma comissão, para, juntamente com o
Ministério Público, os Promotores, as entidades que fazem a defesa
da criança e do adolescente, os Conselhos Tutelares e pastorais,
proceder a um levantamento da situação e traçar políticas públicas de
combate à prostituição infahtil no Estado.

Das pessoas que fizeram uso da palavra, algumas defendiam a
administração municipal, outras a atacavam, distanciando-se do tema
da reunião, ou seja, a exploração e o abuso sexual de crianças e
adolescentes.

Em sua exposição, a Promotora de Taiobeiras afirmou que esse é
um crime hediondo, porque as vítimas são pessoas que não têm
poder de decisão e que têm pensamentos involuntários. Considerou
que é assim que se entende comumente e é assim que reza o Código
Penal brasileiro: em qualqUer crime de exploração e abuso sexual de
adolescentes menores de 114 anos - em alguns casos, até de menores
de 18 anos -, presume-se que a vítima não tem liberdade de decisão,
isto é, não tem condições de decidir se quer ou não praticar algum tipo
de ato sexual.

A Promotora frisou que sep primeiro objetivo, como representante do
Ministério Público, é realiar um trabalho de conscientização da
sociedade, dos moradores de Taiobeiras, Indaiabira e Berizal, de tal
modo que aqueles que ainda não têm idéia do que é ser cidadão
possam procurar as autoridades, informar-se e descobrir os direitos
que advêm dessa condição. Salientou que sua principal meta, no
tocante à exploração infantil, é conscientizar as pessoas de que esse
tipo de conduta, praticada por quem quer que seja, é um ato anormal,
criminoso, hediondo. E, por isso, é preciso punir os responsáveis, ou
seja aqueles que facilitam esse tipo de atitude das crianças e dos
adolescentes da cidade ou que usufruem desse tipo de comércio
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ilícito, que é o comércio do corpo.

A Promotora insistiu na idéia de que a ilegalidade, quando existe,
está num grau só: tanto é ilegal o homicídio quanto a exploração ou a
corrupção de menores, a facilitação da prostituição, a manutenção de
casas de prostituição. Todos esses atos de ilegalidade têm, segundo
ela, de ser averiguados com coragem, com determinação.

Disse ainda que espera que seu trabalho sirva de exemplo e de
estímulo para aquelas pessoas que ainda temem represálias, pois
também ela sofre represálias.

O Promotor Paulo César Vicente de Lima referiu-se a um encontro
realizado para valorizar e integrar todos os Conselhos Tutelares e de
Direitos do Norte de Minas, que contou com a presença maciça de
conselheiros. Participaram do evento representantes da Promotoria da
Infância e Juventude de Belo Horizonte, que partilharam suas
experiências.

Salientou a importância dos conselheiros, que estão perto das
crianças e dos adolescentes, acrescentando ser com eles que as
meninas têm liberdade para falar a verdade, para denunciar. Citou o
Conselho Tutelar de Rio Pardo como exemplo de efetividade em
Minas: graças à sua atuação conseguiu-se colocar na cadeia alguns
dos responsáveis por crimes de abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes.

O Promotor chamou a atenção para o fato de que, no Norte de
Minas, de oitenta e poucas cidades, somente sete tinham Conselho
Tutelar, tendo sido instalados recentemente mais seis. Enfatizou a
necessidade de valorizar e incentivar a criação desses conselhos e de
profissionalizá-los. Citou mais uma vez como exemplo a Comarca de
Rio Pardo, onde, com o apoio do Executivo, todos os Conselheiros
são remunerados. Referiu-se também à parceria do Ministério Público
com o Instituto Telemig Celular, visando à instalação dos conselhos.

Sugeriu que a efetiva instalação dos Conselhos Tutelares fosse
usada como critério para repasse do ICMS aos municípios. Ou que se
destinasse um percentual de repasse para o Fundo Municipal, que é
gerido por um conselho comunitário formado pela sociedade
organizada e pelo Executivo.

O Promotor apontou outro problema, que, segundo ele, se verifica
na Comarca de Rio Pardo: o vínculo pernicioso que se estabelece,
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da necessidade de valorizar a Polícia Militar, que é carente de
recursos e viaturas, para que suas atividades sejam mais eficazes e
efetivas no trato da segurança.

A Pastoral da Criança tbstemunhou que é difícil trabalhar a auto-
estima das famílias quando a mãe se prostitui e o filho percebe que
isso ocorre. Falou da necessidade de medidas para acabar com o
abuso e a exploração sexual, alegando que as voluntárias também
ficam sem saber o que fazer, a quem recorrer ou pedir orientação.

Outra evidência colhida oi .a de que, para se apurarem os crimes
cometidos, é preciso ter conhecimento deles.

O Deputado Rogério Correia esclareceu que a sociedade pode
contar com vários serviços de denúncia, inclusive as feitas
anonimamente. Um deles é o da SETASCAD, na Secretaria Adjunta
de Direitos Humanos, quê'u conta com o apoio de entidades como a
Visão Mundial, que combate a exploração sexual contra crianças e
adolescentes.

O Promotor Paulo César 1 ressaltou que, assim como a Polícia Militar
depende financeiramente do Poder Executivo, esse problema também
ocorre com os conselhos.! A dependência maior é entre o Conselho
Tutelar e a Prefeitura Municipal.

Referindo-se a Rio Pardo, disse que o comentário que se ouve na
cidade é que a prostituição, infantil existe de verdade, mas poucos têm
de admiti-Ia; a maioria prefere silenciar-se.

Enfatizou que é precisoque os Conselhos Tutelares de todas as
cidades trabalhem de forma democrática, independente, para que
façam cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Uma reclamação feita foi  de que os Conselheiros não têm nenhum
direito trabalhista. Sugeriu-se que se estude criteriosamente uma
maneira de dar a eles algum tipo de garantia.

Alguns participantes argumentaram que a pobreza da região talvez
seja a razão mais forte da exploração sexual de menores e
adolescentes. Ficou patentb, com relação ao abuso e à exploração de
crianças e adolescentes, qiiie o maior problema é o econômico.

Foi relatado também que quem vive o dia-a-dia da escola escuta,
percebe e vê os fatos da i prostituição infantil, o que aponta para a
necessidade de agir com urgência.
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Ficou evidenciado que não existe nenhum programa social do

Poder Executivo Municipal para conter a prostituição infantil e a
violência.

Outra constatação foi a de que o problema não é específico de uma
cidade do Norte de Minas, mas de toda a região. Para se buscarem
soluções de forma objetiva, é preciso coragem, independência e
despojamento, atuando-se na apuração dos fatos.

Integrante da Pastoral da Juventude de Taiobeiras denunciou a
existência de uma casa de prostituição, inclusive com meninas
menores, tendo esta Comissão colhido o endereço e nomes dos
supostos envolvidos e repassado à Promotora para a devida
apuração.

O Presidente esclareceu a todos os presentes que, no caso
específico de Taiobeiras, existem indícios muito graves e sérios de
envolvimento de autoridades, inclusive do próprio Prefeito. Tais
indícios foram apurados pela Delegada Maria Aparecida Correia, da
cidade de Medina, e remetidos ao Procurador Gilvan Alves Franco,
que apresentou ao Tribunal de Justiça denúncia contra o Prefeito.
Dessa forma, encontra-se a cargo do Poder Judiciário o julgamento do
caso.

A Comissão Especial convidou o Prefeito para prestar os
esclarecimentos que julgasse necessários. Contudo, alegando outros
compromissos, ele não compareceu.

A comunidade manifestou preocupação de que os trabalhos da
Comissão não fossem efetivos.

Ao final dos trabalhos chegaram ao conhecimento desta Comissão,
em depoimento reservado, acusações contra o Prefeito, o Vice-
Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal, de aliciamento e
corrupção de menores para práticas sexuais.

Teófilo Otôni
Audiência pública realizada na cidade, em 4/4/2002, com a

participação de autoridades públicas e membros da sociedade civil,
revelou o contexto em que ocorrem os principais casos de exploração
sexual de crianças e adolescentes na região de Teófilo Otôni. Além
das razões gerais de ordem econômico-social, a cidade é cortada
pelas rodovias federais BR-116 (Rio-Bahia) e BR-418, fator geográfico
que, como em outros centros urbanos, agrava o problema.
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Durante a audiência pública foi enfaticamente lembrada, pela

Presidente do Conselho Tutelar de Teófilo Otoni, Maria de Jesus do
Espírito Santo, a situação precária de funcionamento desse órgão,
cujas funções são realizadas em uma sala pequena, cedida pela
SETASCAD, sem telefone. 'A Presidente citou ainda o espantoso caso
de uma criança de dez anos de idade, que estaria sendo "usada"
("sic") por marginais, que a ameaçaram de morte.

A Dra. Márcia Helena Pimentel Tureta relatou o caso de uma
moradora do Distrito de Mucuri, que estaria induzindo suas filhas, de
13 e 16 anos de idade, a de prostituírem, caso com relação ao qual já
foram tomadas providências.

O Capitão Fonseca, db destacamento local da Polícia Militar,
lembrou a atuação do Grupo Especializado de Apoio à Criança e ao
Adolescente de Rua, com apoio do Ministério Público, e alertou para a
situação da ponte de ManieI Esteves, próxima ao Posto Capital, onde
menores usam drogas e sei prostituem.

A existência de outro "ponto de encontros" na cidade, localizado na
Av. Coronel Mário Cordeiro , foi lembrada por Paulo Portugal.

O Promotor de Justiça.! local, Sr. Márcio Rogério de Oliveira,
apresentou o Projeto PróConselho, mantido pelo Instituto Telemig
Celular, em parceria com q Ministério Público Estadual, a UNICEF e o
Conselho Estadual dos Diritos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais, que objetiva fortalecer a defesa dos direitos da criança e do
adolescente do Estado5.

Timóteo
Durante a audiência pública realizada na cidade, em 24 de maio

último, foi lembrada a sua ituação geográfica, cortada pela BR-381, o
que contribui sobremaneirà para agravar o problema da exploração
sexual de crianças e adolescentes. O Tenente da Polícia Militar
Marlúcio Fernandes relatou que, entre outros crimes cometidos contra
crianças e adolescentes np ano de 2001, houve três casos de delito
de natureza sexual comtidos contra crianças que residem em
Timóteo. O Delegado de Polícia Paulo César Assumpção Dettogne
informou a existência de; aproximadamente 15 casos de estupro
cometidos por pais contra suas próprias filhas adolescentes. Relatou
ainda o impressionante caso de uma menina de 10 anos de idade,
que teria sido sexualmenté violentada por um engenheiro. Quando o
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exame de corpo de delito foi realizado, constatou-se que a menina
já não era virgem; posteriormente ela relatou que mantinha relações
sexuais com motoristas, na rodovia federal, por R$1 0,00. A Presidente
do Conselho Tutelar de Timóteo, Sra. Diva Marfins Gonçalves, relatou
que no ano de 2001 houve cinco casos de abuso sexual contra
crianças e adolescentes. Em 2002, até o mês de abril, foram 12
casos. O Sr. Gleiser Costa Pontes expôs o Projeto Ajudô, que oferece
aulas gratuitas de judô para crianças e adolescentes carentes, e a
Sra. Marlene Rocha, assistente social da Prefeitura Municipal de
Timóteo, apresentou o Projeto Recriando, inserido no Programa de
Atenção à Criança e ao Adolescente dessa Prefeitura. Foi lembrada
também a existência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
e do Programa Bolsa-Escola, que atendem à população infanto-juvenil
da cidade. O Sr. José Pedro Torres, Presidente do Conselho Tutelar
de Timóteo entregou a esta Comissão documento contendo proposta
de criação de um centro educacional na cidade, com atendimento em
tempo integral às crianças e aos adolescentes em situação de risco.

A atuação do Conselho Tutelar de Timóteo foi ressaltada várias
vezes durante a reunião. Não houve denúncias de casos específicos
cuja gravidade ensejasse providências desta Comissão, mas a
situação de exploração sexual de crianças e adolescentes,
especialmente nas margens da rodovia federal, não é menos
preocupante do que em outras cidades visitadas.

4.2. Debate Público "Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes"

No dia 17 de maio do corrente, realizou-se, no Plenário desta Casa,
o Debate Público "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes",
cujos trabalhos integraram a Semana de Combate à Violência Sexual
contra a Criança e o Adolescente. O evento teve como objetivos a
discussão do problema, o encaminhamento de propostas de
enfrentamento e o início da elaboração do Plano Estadual de
Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes. Diversas autoridades públicas,
representantes de organizações da sociedade civil, representantes de
prefeituras e Conselheiros Tutelares compareceram ao evento. Foram
ouvidos o Sr. Geraldo de Oliveira Filho, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sra. Kenia
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Augusta Figueiredo, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 455
e do Adolescente, o Procurador de Justiça José Ronald Vasconcelos
Albergaria, o Sr. Tarcísiõ Martins Costa, Juiz da Infância e da
Juventude de Belo Horizonte, o Sr. Carlos Calazans, representante do
Prefeito de Belo Horizonte, o Desembargador Joaquim Alves de
Andrade, o Sr. Antônio Coquito, da organização não governamental
Visão Mundial, a Sra. Bernadete Dutra Santos, Diretora do Centro de
Referência da Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, Criança
e Adolescente de Minas Gerais, a Sra. Clarissa, representante da
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos de Minas Gerais, o Sr.
Fernanda Henrique Silveira Elias, Gerente de Projetos Sociais do
Instituto Telemig Celular, a Sra. Rossana Castro Viglione Nogue,
Analista de Turismo da TLJRMINAS, o Sr. Luís Guilherme, da
organização não governamental Oficina de Imagens, a Sra. Margarete
Aparecida Amorim, Presidente do Instituto Félix Guatarri.

Foram discutidas diversas questões relacionadas com o problema
da violência sexual contra 

1 
crianças e adolescentes, que foi analisado

nos seus mais variados aspectos, nos âmbitos federal e estadual,
tendo surgido sugestões, propostas de ação e de articulação da
defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Na tarde do dia do debate público, os participantes dividiram-se em
seis oficinas temáticas, cuja função foi a de apresentar, cada uma,
cinco propostas de ação a serem consideradas na redação final do
documento que conterá b Plano Estadual de Enfrentamento da
Violência, do Abuso e dá Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, bem como escolher dois representantes para
integrarem a comissão de formatação do referido Plano.

Seguem-se os resultado do trabalho de cada uma das oficinas,
com os respectivos participantes escolhidos para integrarem a
comissão de formatação: 1

Oficina 1 - Análise da situação: objetiva conhecer o fenômeno da
violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o País, o
diagnóstico da situação Ido enfrentamento da problemática, as
condições e a garantia de financiamento do Plano, o monitoramento e
avaliação do Plano e a divulgação de dados e informações para a
sociedade.

Propostas:	 -
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1 - Realizar pesquisas e fazer o levantamento de dados

estatísticos com parâmetros graduados para direcionar os objetivos
propostos.

2 - Implantar Conselhos Tutelares em todos os municípios e
conscientizar os órgãos municipais e estaduais sobre a necessidade
de conhecimento do ECA e de sua divulgação para a sociedade civil.

3 - Buscar o entrosamento e a articulação entre os participantes da
Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente, visando à sua
autogestão, e elaborar um balanço de seus recursos humanos e
materiais para a gerência de seus objetivos.

4 - Promover a capacitação dos envolvidos na Rede e estabelecer
uma hierarquia para o processo, com início na esfera municipal,
evitando-se distorções na legislação local em relação ao disposto no
ECA.

5 - Estabelecer parcerias com instituições como escolas e igrejas e
com a iniciativa privada, para a gestão e a divulgação do ECA.

Participantes escolhidos para integrarem a Comissão de
Formatação:

Angela L. Soneto e Sérgio José A. Siqueira (titulares) e Eliana
Aparecida Nunes Silva Linhares (suplente)

Oficina 2 - Mobilização e Articulação: objetiva fortalecer as
articulações nacionais, regionais e locais de combate e de eliminação
da violência sexual, comprometer a sociedade no enfrentamento
dessa problemática, divulgar o posicionamento do Brasil em relação
ao turismo sexual e ao tráfico para fins sexuais e avaliar os impactos
resultantes das ações de mobilização.

Propostas:
1 - Trabalhar conteúdos do objetivo do fórum nas escolas, igrejas,

universidades, nos postos de saúde e grupos afins.
2 - Estimular a criação de delegacia e de vara de execução

especializadas, para tratar das questões da criança e do adolescente
vítimas de violência doméstica, abuso e exploração sexual.

3 - Promover a capacitação dos profissionais que lidam com a
problemática da violação dos direitos da criança e do adolescente e
estimular-lhes o compromisso.

4 - Buscar aproximação com a mídia.
5 - Sensibilizar a sociedade civil com vistas à mudança de
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paradigma referente à concepção da criança e do adolescente,
com execução nos anos de 2002 e 2003.

Parcerias sugeridas:
SETASCAD, SEJDH, SMAS, SME, SEE, SMS, SES, SEP, SM do

Planejamento, SE Culturá, SM Cultura, SE Esportes, SM Esportes,
JIJ, PU, Conselhos Estadóais que atuam com as causas da criança e
do adolescente, conselhos comunitários e associações de bairros,
instituições e organizações não-governamentais, pastorais sociais,
iniciativa privada.

Participantes escolhidds para integrarem a Comissão de
Formatação:

Antônia Aparecida Rigiieira Brandão, Cláudia Gomes, Humberto
Batista, Idalina Souza Cardoso e Tatiana V. de Freitas

Oficina 3 - Defesa e! Responsabilização: objetiva atualizar a
legislação sobre crimds sexuais, combater a impunidade,
disponibilizar serviços de notificação e capacitar os profissionais da
área jurídico-policial.

Propostas:
1 - Criar uma delegacia especializada de proteção à criança e ao

adolescente e uma vara especializada da infância e da juventude.
Comissão Parlamentar, Assembléia Legislativa
CMDCA, CEDCA, Grupo de Combate à Violência Doméstica e

Exploração Sexual, ONG, Secretaria da Segurança Pública
2 - Intensificar a fiscalizaão nas rodovias federais e estaduais, a fim

de coibir a exploração sexiaI.
Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Estadual
Conselhos Tutelares
3 - Criar Conselhos Municipais de Direito da Criança e do

Adolescente e Conselhos Tutelares, bem como fortalecer os
existentes.

Ministério Público
CMDCA
4 - Implantar uma rede integrada entre Ministério Público, Varas de

Justiça, Delegacias de Polícia, Defensoria Pública e Conselhos
Tutelares, para recepção, !encaminhamento e adoção de providências
relativas a denúncias pe crimes sexuais contra crianças e
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adolescentes.

CMDCA
CEDCA
Conselhos Tutelares
Ministério Público
Defensoria Pública
Varas de Justiça
5 - Apresentar anteprojeto de mudança do Código Penal, no que diz

respeito ao abuso e à exploração sexual, elaborado por grupo de
estudos composto por profissionais envolvidos com a causa da
proteção da criança e do adolescente.

OAB
Ministério Público
Assembléia Legislativa
6 - Buscar a inclusão de matérias sobre a proteção da criança e do

adolescente na grade curricular de cursos universitários de Psicologia,
Medicina, Pedagogia, Ciências Sociais, Serviço Social, Comunicação
Social e Direito.

Participantes escolhidos para integrarem a Comissão de
Formatação:

Kleber de Souza Queiroz e Simone Vieira
Oficina 4 - Atendimento: objetiva efetuar e garantir o atendimento

especializado e em rede às crianças e aos adolescentes e suas
famílias, em situação de violência sexual.

Propostas:
1 - Garantir, no orçamento público, recursos para capacitação e

apoio aos Conselhos Tutelares, para identificação e condução dos
casos de abuso cometido contra crianças e adolescentes (exploração
sexual, violência sexual intrafamiliar).

2 - Criar a vara especializada nos direitos da criança e adolescente,
implantar a delegacia especializada e capacitar profissionais do IML
para garantir atendimento qualificado, evitando a revitimização da
criança e do adolescente, bem como a impunidade do agressor.

3 - Fortalecer, capacitar e articular a rede de atuação (ações sociais
básicas), garantindo a inclusão das crianças, dos adolescentes e seus
familiares.

4 - Desenvolver programa de formação permanente para
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profissionais e agentes de instituições de atendimento a vítimas de
abuso sexual e familiares.

5 - Implantar uma rede de serviços de acolhida e atendimento de
vítimas de abuso sexual, seus familiares e agressores.

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação:
Mary Cristina Thomaz Jonds e Vera Silva Vilela.

Oficina 5 - Prevenção: objetiva assegurar ações preventivas contra a
violência sexual e garantir que as crianças e os adolescentes sejam
educados para o fortalecimento da sua autodefesa.

Propostas:
1 - Desenvolver ações integradas e articuladas na implantação da

rede de atendimento à família, contemplando saúde, educação e ação
social.

2 - Estabelecer a educação infantil como prioridade educacional.
3 - Zelar pela divulgação ampla do ECA, especialmente na escola e

na comunidade.
4 - Implementar a orientação sexual no plano curricular.
5 - Promover campanhas de prevenção à violência sexual na mídia.
Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação:

José R. Lippi e William Pacheco.
Oficina 6 - Protagonismo infanto-juvenil: objetiva promover a

participação ativa de crianças e adolescentes na defesa de seus
direitos e comprometê-los com o monitoramento da execução do
Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual.

Propostas:
1 - Promover, com o apoip do Conselho de Direitos da Criança e do

Adolescente, a capacitação dos educadores para a mobilização dos
jovens, entendidos como protagonistas para a garantia de seus
direitos (ECA).

2 - Promover a potencialização dos grupos organizados existentes
(rap, grupos de jovens, grémios estudantis, DOE, movimento hip hop,
entre outros) e a criação I de novos grupos, para a discussão da
violência, abuso e exploração sexual da criança e do adolescente.

3 - Incentivar, prioritariamente através dos fundos da infância e da
adolescência (municipal, estadual e federal), a disponibilização de
recursos para que os jovens promovam, a partir de suas idéias,
encontros, campanhas, produções literárias, programas de rádio,
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peças teatrais e outras atividades culturais visando à prevenção e
ao combate à violência e ao abuso e à exploração sexual de crianças
e adolescentes.

4 - Promover cursos para formação de lideranças de jovens, para
que possam propor diretrizes para a formulação de políticas públicas
de prevenção e de combate à violência, ao abuso e à exploração
sexual de criança e adolescente.

5 - Legitimar espaços de participação dos jovens no conselho de
direitos nos âmbitos municipal, estadual e federal.

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação:
Patrícia Papini, Rosenvaldo Gonçalves Santos e Tiana Martins
Pinheiro.

No dia 19 de maio do corrente, realizou-se, no Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, a primeira
reunião das pessoas escolhidas para integrar a comissão de
formatação do Plano, que contou ainda com a participação de
representante do Deputado Rogério Correia e de consultores desta
Comissão. O documento final que encaminhará o Plano Estadual de
Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes está, portanto, em fase de formatação, feita
pela comissão escolhida no debate público.

5 - Quadro-síntese
* - O Quadro-síntese foi publicado na edição do "Diário do

Legislativo" de 6.7.2002.
6 - Conclusões
6.1 - Considerações gerais
Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a gravidade do

problema da exploração sexual infanto-juvenil e da violência
extrafamiliar contra crianças e adolescentes. Práticas delituosas de
natureza parafílica e pedofílica aliam-se ao interesse econômico para
configurar um quadro que se espalha por diversas regiões do Estado.
Os distúrbios sociais associados à violência sexual contra crianças e
adolescentes não conhecem limites de ordem social, demográfica ou
econômica. Esta Comissão constatou, como relatado acima, o
envolvimento de agressores de média e alta condição econômica e
"status" social, como Prefeitos Municipais, Juizes de Direito,
Promotores de Justiça e padres. Há casos relatados para os mais
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diversos núcleos urbanos, desde pequenos municípios de regiões
menos populosas do Estado, como Arinos, até as maiores
concentrações populacionais de Minas Gerais, como as cidades da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os casos relatados envolvem tanto a exploração sexual com
objetivo econômico, praticada por aliciadores, agenciadores e
proprietários de estabelecimentos comerciais e de serviços, quanto a
violência sexual de ordem "parafilica" e pedofílica, sem interesse
econômico, cometida p& agressores que se colocam como
verdadeiros carrascos em relação a suas vítimas.

Além do contexto geral de pressão econômica e degradação ética,
apontado no capitulo 2 deste relatório, diversas razões imediatas e
diretas levam aos delitos sexuais contra crianças e adolescentes. A
proximidade de grandes eixos viários, como, por exemplo, as cidades
de Governador Valadareè, Teófilo Otôni e ltaobim, cortadas pela
Rodovia Federal BR-1 16 (Rio-Bahia), propicia a formação de redes de
exploração sexual de joverps pobres, principalmente do sexo feminino,
das quais se utilizam caminhoneiros. Essas jovens podem ser
encontradas nos postos de gasolina que servem as rodovias ou
circulando a esmo pelas estradas.

Um outro fator intensificador do problema são as aglomerações
urbanas de áreas muito populosas, como, por exemplo, a região
metropolitana de Belo Horizonte. Nessas regiões a convivência entre
níveis muito distintos de condição econômica, a exposição de hábitos
de consumo aos quais tem acesso parcela restrita da sociedade e a
estimulação de comportamentos competitivos e antiéticos de
ascensão social podem induzir jovens, de ambos os sexos, em geral
de classe média, a mergulharem no mundo do comércio sexual. São
também cidades de forte 'pressão urbana, de difícil controle estatal,
onde a presença de áreas de grande tráfego de pessoas, como as
estações rodoviárias e ferroviárias, permite a exploração sexual de
crianças e adolescentes pó

1Na grande maioria dos casos as redes de exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes envolvem um esquema
triangular entre cliente, agenciador e vítima. O agenciador, que em
geral aufere a maior paríe do lucro dessa relação comercial, é o
responsável pelo aliciamento e controle das jovens e pela
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administração da atividade.

As agressões sexuais praticadas contra crianças e adolescentes em
comunidades pequenas distantes dos grandes centros urbanos, como,
por exemplo, Arinos e Taiobeiras, devem-se principalmente à situação
de impunidade que contempla os agressores, Nesses casos é a
simples presença do agente criminoso que explica a violência sexual
contra meninas, meninos e jovens. Tecem-se, a partir da posição de
poder do agressor, pequenas redes de influência, aliciamento e
ocultamento dos crimes. Em geral, o desmantelamento dessas redes
está diretamente relacionado à penalização do agressor, numa ação
eficaz do Estado. Punindo-se o agressor, a situação tende a se
normalizar.

O caso de Araxá é, nesse aspecto, emblemático. Os dois acusados,
Promotores de Justiça, montaram uma situação de verdadeiro
coronelato sexual na cidade, aliciando adolescentes em troca de
favores processuais e recompensas financeiras, envolvendo outros
agentes públicos da comunidade, ameaçando e perseguindo aqueles
poucos que tiveram a coragem de expor o problema. A cidade, em
que o padrão de vida é um dos melhores do Estado e é pólo turístico
importante, assistiu indefesa, por longos anos, à sucessão de casos,
que alguns preferiam não considerar verdadeiros, e outros, ainda que
intimamente indignados, preferiam desconhecer. A sensação de
impunidade de ambos os lados, acusados e comunidade, impediu por
longo tempo que os crimes viessem à tona, permitindo aos
Promotores agirem indiscriminadamente, como verdadeiros chefes de
uma pequena rede de corrupção de adolescentes.

Calcada num quadro de parafilia social, que faz com que homens
adultos de classes média e alta procurem satisfação sexual em
meninos, meninas e jovens, tornando-os objetos de seu prazer
perverso, a violência sexual contra crianças e adolescentes cresce
assustadoramente no País e no Estado. Somente a ação conjunta das
instituições públicas e da sociedade, por meio dos programas
preventivos, do recebimento e encaminhamento de denúncias, do
indiciamento e punição dos agressores, do desmantelamento das
redes de exploração sexual e do fortalecimento das organizações de
defesa dos direitos da criança e do adolescente, poderá fazer frente a
esse quadro sombrio.
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E fundamental, para a mudança dessa situação, fortalecer-se o

papel dos Conselhos Múnicipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dos Conselhos Tutelares. São eles que definem as
políticas municipais de proteção da criança e do adolescente,
identificam casos de agressão sexual, orientam as famílias e coíbem a
violência sexual intradomé 1stica. Hão que se instalar Conselhos onde
eles ainda não existem e reforçar a atuação dos demais.

Dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, apenas 276 (32%)
têm Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e
206 (24%) têm Conselhos Tutelares instalados. O dado para os
Fundos Municipais para a 1 Infância e a Adolescência é ainda mais
alarmante: apenas 160 (19%) dos municípios do Estado implantaram
esse Fundo nas suas administrações. Cabe lembrar ainda que, em
muitos dos municípios que já implantaram os seus Conselhos, estes
funcionam em situação precária, com carência de recursos humanos e
materiais e pouco apoio da Prefeitura Municipa16.

A situação alarmante em que se encontram as políticas públicas
para a criança e o adolescente no Estado pode ser também revelada
pela análise do índice de Desenvolvimento Infantil - IDI. Apresentamos
a seguir descrição feita em publicação do Instituto Telemig Celular:
"Criado pela Unicef, o IDI baseia-se em indicadores ligados às causas
ou aos problemas que afétam a sobrevivência, o crescimento e o
desenvolvimento das crianas até 6 anos de idade: escolaridade dos
pais, cobertura da vacinação, existência de atendimento pré-natal
adequado para as gestants e acesso das crianças a creches e pré-
escolas. O IDI varia de O a 1. Um município que atingisse o valor 1
teria todas as crianças até 6 anos morando com os pais, tendo ambos
mais de 4 anos de escolaridade e contando com pleno acesso a
serviços de saúde materno-infantil, creche e pré-escola'.".

Se considerarmos apenas os municípios que têm Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente instalados, o IDI
médio dos municípios mineiros é de 0,595, numa escala de O a 1. O
índice baixo reflete a preca 1riedade das condições sociais da maioria
das famílias do Estado, que se reflete diretamente na situação das
crianças e dos adolescentes mineiros.

Quando os números do 1  são cruzados em relação à existência ou
não de Conselhos, verificajse um fato bastante sugestivo, corro foi
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apontado pelo Sr. Francisco de Assis Azevedo, do Instituto Telemig
Celular, em apresentação feita durante reunião desta Comissão: o IDI
é maior exatamente nos municípios que possuem Conselhos. A
constatação reforça a importância dos Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares na
garantia dos direitos sociais da criança e do adolescente.

E fundamental que os poderes: constituídos desenvolvam políticas
públicas voltadas para a inclusão social plena de crianças e
adolescentes e de suas famílias, com a oferta de programas de
educação, saúde, renda mínima e programas de geração de emprego
• renda. Acreditamos que os direitos sociais e individuais das crianças
• dos adolescentes só serão integralmente garantidos se os governos,
em todas as esferas da administração pública, instituam políticas que
tenham o foco na família.

E ainda decisivo, a nosso ver, que se garanta o chamado
protagonismo das crianças e dos adolescentes na instituição de
políticas públicas voltadas para a proteção dos seus direitos. São eles
os sujeitos dos seus direitos e dos programas governamentais e não
governamentais voltados para a sua inclusão social e, como tal,
devem ser considerados.

6.2 - Propostas
Consciente do papel das comissões legislativas de propor políticas

públicas que fortaleçam a defesa do cidadão e dos seus direitos
constitucionais, esta Comissão propõe as seguintes medidas
institucionais, a serem implantadas pelo poder público do Estado de
Minas Gerais:

Oferta de educação em tempo integral e de qualidade nos níveis
fundamental e médio da formação escolar dos cidadãos.

Criação da Ouvidoria da Criança e do Adolescente, com serviço de
disque- denúncia exclusivo. Trata-se, de acordo com o que estabelece
o art. 66, III, 'e", da Constituição do Estado, de matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado. A proposta visa a instituir na
administração estadual órgão que atue no recebimento, no
encaminhamento e no acompanhamento da apuração de denúncias
que envolvam a violação dos direitos de crianças e adolescentes.

Descentralização do Juizado da Infância e da Juventude. Trata-se,
de acordo com o que dispõe o art. 66, IV, "a", da Constituição do



465
Estado, de matéria de inicitiva privativa do Presidente do Tribunal
de Justiça. A proposta objetiva ampliar o importante papel que vem
sendo desenvolvido pelo Juizado da Infância e da Juventude,
possibilitando que ele atue de forma descentralizada e atenda às
diversas regiões do Estado'

Criação de vara criminal exclusiva para julgar os crimes que tenham
como vítimas crianças e adolescentes. Trata-se, de acordo com o que
dispõe o art. 66, IV, 'a", da Constituição do Estado, de matéria de
iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça. A proposta
tem grande apoio das organizações governamentais e civis que
trabalham com as crianças 1 e os adolescentes, inclusive o Juiz Titular
do Juizado da Infância à da Juventude de Belo Horizonte e o
Procurador de Justiça resonsável pela Promotoria Especializada da
Infância e da Juventude.

Ampliação do número de Promotores da Infância e da Juventude em
atuação no Estado.

Implantação efetiva da delegacia especializada de proteção aos
direitos da criança e do ado!escente.

Viabilização de condições para que a Polícia Civil possa realizar,
com a celeridade necessária, a coleta dos elementos do crime, tais
como a realização do exame do DNA em esperma encontrado na
vítima.

Capacitação, pelos órgãos competentes do Estado, dos profissionais
que trabalham no Instituto Médico Legal, nas delegacias de polícia,
nas varas judiciárias, nas promotorias do Ministério Público e na
Defensoria Pública, para 1 que possam atender a crianças e
adolescentes e lidar com os casos de agressão aos seus direitos.

Criação, pelo poder público, de equipe multidisciplinar para atuar em
hospitais a serem referenciádos pela Comissão Estadual Bipartite do
Sistema único de Saúde - 1SUS -' para o atendimento a crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, com a presença de um
profissional da área de segurança pública, de modo que o exame
clínico tenha o efeito legal necessário.

Ampliação, pelo Poder Executivo, do número de profissionais
lotados no Instituto Médico Legal - IML -, seja através da criação de
cargos, seja através da nomeação de profissionais compromissados,
devendo todos submeter-se à processo de capacitação voltado para o
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atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Criação, pelo Poder Executivo, de programa voltado para a
conscientização e capacitação dos policiais civis e militares para o
atendimento aos casos de agressão sexual a crianças e adolescentes.

Criação, pelo Poder Executivo, de campanhas de incentivo à
denúncia de casos de agressão aos direitos da criança e do
adolescente, com a preservação do anonimato, quando assim
solicitado.

Criação, pelo Poder Executivo Estadual, de campanhas em
rodovias, postos de gasolina, bares e restaurantes localizados nas
suas margens, alertando para a importância da proteção dos direitos
da infância e da juventude e para a gravidade do crime de exploração
sexual de crianças e adolescentes.

Constituição, pelo Poder Executivo, de grupo de trabalho, composto
por representantes dos três Poderes, das organizações não
governamentais voltadas para a questão e de instituições de pesquisa
do Estado, com o objetivo de criar e manter bases de dados
estatísticos que retratem a exploração sexual comercial e a violência
sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes em
Minas Gerais.

Criação de plantão interinstitucional, composto por Juiz de Direito,
Promotor de Justiça, Delegado de Polícia, Defensor Público, policial
militar e representantes das organizações civis voltadas para a
proteção da criança e do adolescente, com o objetivo de atender às
situações emergenciais que envolvam os direitos de crianças e
adolescentes no Estado.

Fortalecimento do serviço Disque Direitos Humanos, que funciona
por meio do telefone 0800-311119, com atendimento especifico para
as denúncias de agressão aos direitos da criança e do adolescente.

Divulgação ampla, pelo Poder Executivo, dos números de telefones
que acessam serviços de disque-denúncia, com preservação de
anonimato, que podem receber denúncias de violação dos direitos de
crianças e adolescentes: 0800-990500, de âmbito federal, 0800-
2831244, que funciona na SETASCAD.

Instalação de "casas de passagem" e abrigos nos principais centros
urbanos do Estado. Nesses estabelecimentos, a criança e o
adolescente agredidos encontram abrigo, alimentação, amparo
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emocional e apoio juridico.

Capacitação de professores e demais profissionais da educação
para atuarem em projetos afetivo-sexuais e de orientação sexual,
privilegiando-se a escola 'como espaço de convivência afetiva e de
acolhida às vítimas de violência sexual, inclusive familiar.

Implantação, na grade curricular do ensino fundamental e médio,
conteúdos de prevenção e enfrentamento ao abuso e à exploração
sexual contra crianças e adolescentes, que orientem sobre a
ilegalidade dessas práticas,dentro e fora de casa, com noções de
direitos e os procedimentos'a serem adotados.

Estabelecimento de parcéria desta Assembléia Legislativa com o
Instituto Telemig Celular e o Ministério Público Estadual para a
ampliação do Pró-Conselho - Programa de Fortalecimento dos
Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Minas Gerais. A parceria, sugerida pelo Promotor
de Justiça de Teófilo Otôni, Dr. Márcio Rogério de Oliveira, envolveria,
por parte desta Assembléia Legislativa, a divulgação do Programa
pela TV Assembléia, a impressão de cartilhas e a participação na
conscientização dos Prefeitos Municipais da importância da
implantação dos Conselhos)

Esse Programa tem os seguintes objetivos: fortalecer a atuação dos
Conselhos Municipais dos Pireitos da Criança e do Adolescente e dos
Conselhos Tutelares já em funcionamento no Estado; incentivar a
criação de Conselhos nos'municípios em que ainda não foram
criados; dar visibilidade às ações dos Conselhos; incentivar o
desenvolvimento de parcerias entre os Conselhos, empresas,
organizações da sociedadõ civil; contribuir para a promoção de
interação e articulação entre as instituições e entidades voltadas para
a defesa dos direitos da criança e do adolescente; contribuir para o
aumento dos recursos fina hceiros destinados aos Fundos para a
Infância e a Adolescência, bem como contribuir para o aprimoramento
da sua gestão e estimular e orientar a criação de Fundos nas cidades
que já constituíram o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente no Estado.

Trata-se de programa de fundamental importância, que deve ter o
apoio objetivo das instituições públicas. A criação e o fortalecimento
dos conselhos é medida que latua diretamente na geração de políticas
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públicas voltadas para a criança é o adolescente e na proteção dos
seus direitos.

Inclusão, na Lei n° 13.803, de 2000, popularmente conhecida como
Lei Robin Hood, como critério para repasse de recursos do ICMS, a
obrigatoriedade de o Poder Executivo Municipal viabilizar o
funcionamento efetivo de Conselho Tutelar no município.

Esse sistema tem uma saída de dados agregados nos planos
municipal, estadual e federal, que se constitui em uma base de dados
para a formulação de políticas públicas voltadas para a criança e o
adolescente.

Participação desta Assembléia Legislativa nos trabalhos de
formatação do documento final do Plano Estadual de Enfrentamento
da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes, que está em fase de elaboração pela comissão
escolhida durante o Debate Público "Violência Sexual contra Crianças
e Adolescentes", coordenada pelo Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Minas Gerais.

Foram sugeridas, ainda, durante os trabalhos desta Comissão,
medidas que não estão na esfera de competência do Estado de Minas
Gerais, as quais propomos sejam encaminhadas aos poderes
constituídos competentes:

Revisão, pelo Poder Legislativb Federal, do Código Penal, para que
se caracterize de forma mais explícita a situação do abusador de
crianças e adolescentes.

Criação, pelo Poder Executivo Federal, de campanhas em rodovias
federais e nos postos de gasolina, bares e restaurantes localizados
nas suas margens, alertando para a importância da proteção dos
direitos da infância e da juventude e para a gravidade do crime de
exploração sexual de crianças e adolescentes.

Implantação, pelos Poderes Executivos Municipais do Estado, nos
municípios que ainda não os tenham, de Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares da Infância e da
Juventude.

Garantia, pelos Poderes Executivos Municipais do Estado, de
condições de pleno funcionamento dos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares da Infância e da
Juventude.
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Implantação, nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e

do Adolescente do Estado do Sistema de Informação para a Infância
e a Adolescência, que constitui um sistema eletrônico nacional de
registro e tratamento de informações sobre garantia e defesa dos
direitos preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Envio de cópia deste relatório à Comissão de Direitos Humanos
desta Assembléia Legisldtiva, com sugestão de que as pessoas
convidadas por esta Comissão, que por algum motivo não puderam
comparecer ou se escusaram, tenham a oportunidade de serem
ouvidas por aquela Comisso.

Envio de cópia deste relatório ao Governador do Estado, ao
Presidente do Tribunal dê' Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça,
aos Prefeitos dos 853 municípios mineiros, às Câmaras Municipais
dos municípios mineiros, ao Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, aos Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares.

6.3 - Medidas emergenciais
Agilização, pelos órgãosi investigativos, judiciais e administrativos,

das providências de apuração das denúncias existentes contra as
seguintes pessoas:

Analice (o sobrenome não foi identificado), Assistente Social do
Fórum de Araxá.

Armando Lourenço da Silva, Promotor de Justiça - foi pedida por
esta Comissão à Procuraboria-Geral de Justiça e ao Tribunal de
Justiça a decretação de prisão preventiva. Segundo informações
recentes da Procuradoria-Geral de Justiça, foi pedido pela
Corregedoria do Ministéio Público Estadual, o afastamento
compulsório do denunciado. O caso encontra-se com o Procurador-
Geral do Ministério Público Estadual, a quem compete encaminhá-lo
para o Conselho Superior da instituição. O denunciado foi afastado da
Comarca de Araxá e está em situação de disponibilidade cautelar.

Bonifácio Buzzi, padre em Mariana.
Cida Roque, agenciadora m Arinos.
Francisco de Assis Gouveia Mota, policial civil. Foi pedido ao

Governador do Estado o afhstamento das funções e a instauração de
procedimento investigativo. 1

Freitas, Delegado de Polícia em Arinos.
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Henrique Adalberto Rodrigues da Costa, advogado. Foi pedida

por esta Comissão à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Tribunal de
Justiça a decretação de prisão preventiva.

João Chaves Silveira, policial civil. Foram pedidos ao Governador do
Estado o afastamento das funções e a instauração de procedimento
investigativo.

João Lond, agenciador em Arinos.
Joel da Cruz Santos, ex-Prefeito Municipal de Taiobeiras. Foi

denunciado pela Promotoria Especializada em Crimes de Prefeitos.
Tendo em vista a sua renúncia ao cargo de Prefeito Municipal para
candidatar-se a Deputado Estadual, o denunciado deixa de gozar do
privilégio de foro especial. Os autos do processo aberto pela
Promotoria retornam, dessa maneira, à Comarca de Taiobeiras, para
julgamento. Caso obtenha êxito nas próximas eleições, volta a ter foro
especial ficando o processo a cargo do Tribunal de Justiça.

José Antônio Maciel, Juiz de Direito. Foi pedida ao Presidente do
Tribunal de Justiça a apuração da denúncia. Segundo informação
recente do Tribunal de Justiça, a Corregedoria desse órgão encontra-
se em fase de finalização da sindicância, que será então encaminhada
à Corte Superior, para julgamento.

José Cincinato de Ávila, Presidente da Câmara Municipal de Araxá.
Juvenil Paulo de Araújo, padre em Belo Horizonte.
Luiz Alexandre Cruz Ferreira, Promotor de Justiça. Foi pedida por

esta -Comissão à Procuradoria: Geral de Justiça e ao Tribunal de
Justiça a decretação de prisão preventiva. Segundo informações
recentes da Procuradoria Geral de Justiça, foi feita investigação
preliminar, não havendo ainda procedimento disciplinar administrativo,
cabendo ao Procurador-Geral determinar a sua instauração. O
denunciado foi transferido, a pedido, para a Comarca de Uberlândia.

Maria Auxiliadora de Castro Barbosa, advogada. Foi pedida por esta
Comissão à Procuradoria-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça a
decretação de prisão preventiva.

Marlene (o sobrenome não foi identificado), agenciadora em Araxá.
Miguel Correia, ex-Vereador de Araxá.
Paulo de Tarso Verçosa, policial civil. Foram pedidos ao Governador

do Estado o afastamento das funções e a instauração de
procedimento investigativo.
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Plínio Jarbas Valadares, fazendeiro em Arinos.
Regina Maria da Silva, agenciadora em Araxá.
Rita de Cássia Januzzi, ácivogada. Foi pedida por esta Comissão à

Procuradoria-Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça a decretação
de prisão preventiva.

Vitor Hugo Heisler, policial civil. Foram pedidos ao Governador do
Estado o afastamento dasi funções e a instauração de procedimento
investigativo.

Foi pedida a inclusão I de alguns depoentes no Programa de
Proteção a Vítimas e Testemunhas de Crimes. Esta Comissão
entende que as vítimas e testemunhas que se sintam ameaçadas na
sua integridade física em razão das denúncias que fizeram devem ser
amparadas pelo Programa, mantido pela Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos do Estado. Os membros desta Comissão colocam-
se à disposição dessa Secretaria para fornecer os nomes das pessoas
que solicitaram inclusão no Programa.

7 - Agradecimentos
A lastimável exploração sexual infanto-juvenil é fato

indiscutivelmente execrável, que revela uma das mais trágicas
mazelas do ser humano. Ao mesmo tempo, tratar do abuso sexual,
seja ele contra criança, addlescente ou adulto, é penetrar no perverso
e abominável caráter desequilibrado do agressor e,
concomitantemente, no sentimento de dor, humilhação e horror
impostos às vítimas, que os carregam ao longo de suas vidas.
Eliminá-los é algo incerto, pode até acontecer, mas a convivência com
os fatos adormece no corpo e na mente da vítima, entre o pânico e o
medo, e o que é pior, são potenciais agentes ativos desse crime
hediondo que maltrata o corpo e a alma.

O trabalho desta Comisdão, tão bem conduzido pelo Presidente,
Deputado Rogério Correia, não foi tarefa fácil, na medida em que os
fatos iam surgindo e a realidade era estampada tão cruamente,
gerando repugnância e temor pelo futuro. Aqui revolvemos o medo, a
revolta, os tabus. Por diversas vezes presenciamos e colhemos
depoimentos feitos entre lágrimas, que nos constrangiam e enchiam
nossas mentes e espíritos :de compaixão. As razões torpes, cruéis,
violentas, sanguinárias eram respondidas com passividade, medo,
terror e tantos outros sentimentos que andam pelo mais remoto
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inferno incutido no corpo e na alma dos vitimados.

Temos consciência da dramaticidade das colocações contundentes
expressas neste texto, pois tudo o que se possa escrever não
conseguiria aproximar-se ou traduzir os danos físicos e psicológicos
sofridos pelas vítimas. O papel de parlamentares e legítimos
representantes do povo mineiro obriga-nos a constatar os fatos, na
mesma proporção em que é necessário avançar com decisões firmes
e pragmáticas contrárias aos abusos sexuais impostos às crianças e
aos adolescentes. O resultado desta comissão é mais um trabalho do
Legislativo de Minas Gerais, que recebeu a colaboração dos Poderes
constituídos e da sociedade civil organizada, em atendimento ao
clamor da sociedade enojada com as barbáries praticadas por
desvirtuados seres humanos.

E preciso também avaliar a questão histórica, social e econômica
como ponto agregado ao contexto. E isso foi feito, exaustivamente,
nas inúmeras citações apontadas neste relatório final. Todavia, é
inaceitável que cidadãos investidos do poder de proteger sejam
animais transgressores da justiça, corruptores da moral e agressores
ativos e coniventes com a estupidez criminosa, que extrapola a
compreensão e a racionalidade humana. Definitivamente, não
podemos aceitar a conduta perversa daqueles que têm a obrigação
legal de resguardar a dignidade humana e a harmonia da convivência
respeitosa entre os cidadãos.

Assim, não acreditamos que esta Comissão Especial terminará em
"pizza", como salientou uma das depoentes. Pelo contrário, frutos
foram gerados desde o dia em que foi instalada, com o afastamento
de Promotores, indiciamentos, pedidos de prisão preventiva,
discussão aprofundada da questão, pelo debate público, entre outras
medidas já pontuadas no relatório.

E, neste momento, reservamos um espaço especial para agradecer
a todos aqueles que contribuíram para a elaboração deste relatório
final, com o único objetivo de resgatar a cidadania em sua plenitude.

Nossos agradecimentos à imprensa pela ampla divulgação,
proporcionando um considerável aumento das denúncias, pois a
sociedade responde quando é chamada. Reconhecemos o empenho
da imprensa nas figuras do jornalista do "Estado de Minas", Luiz
Ribeiro, e do assessor de imprensa da "Visão Mundial", Antônio



Coquito. Estendemos nossos agradecimentos ao Dr. Geraldo de 473
Oliveira Filho, Presidente' do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente !de Minas Gerais, e às equipes de todos os
Conselhos Municipais do Direitos da Criança e do Adolescente e
Tutelares, em especial à Conselheira Tutelar de Araxá, Angela Leitão
Barreto, que demonstrou cragem e lisura em seu posicionamento. Ao
Poder Judiciário, entregamos nossa confiança de que restabelecerá a
justiça na condução dos fatos. A todos, nossos agradecimentos, em
especial aos Drs. Daniel César Botto Colaço, Juiz da Infância e
Juventude de Araxá; Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça
de Mariana; Daniela Cristina Pedrosa Martinês, Promotora de Justiça
de Taiobeiras; José Carlos Fernandes Júnior, Promotor de Justiça de
Uberaba; Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça de Teófilo
Otôni.

Aos servidores da Casa, agradecemos o empenho na condução dos
trabalhos. Notadamente, aos Consultores Márcio Santos, Lincoln
Alves Miranda, Maria Regina Magalhães, Denise Imaculada Pereira,
Vladimir Drumond Pinto, Sílvia Pimentel e aos Assessores de
Comissão Elizabeth Fenner Guimarães, Enilda Maria Júlio e a minha
Assessora Parlamentar Kada Roque.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Márcio

Kangussu.
8 - Anexos

Anexo 1
Participantes nas Audiências Públicas

Data: 12/12/01 HORA: 9horas - Taiobeiras
Participantes: José Alves de Oliveira, Vereador; Sra. Mardes Lenice

da Cunha Costa; Sra. Daniela Cristina Pedrosa Bittencourt Martinez,
Promotora de Justiça de Taiobeiras; Sra. Ilva F. da Silva; Paulo César
Vicente de Lima, Promotor de Justiça de Rio Pardo de Minas; Sr.
Levon do Nascimento; Sra. Marlene Ramos de Almeida,
Coordenadora da Pastoral da Criança em Taiobeiras; Sr. Carlito; Sra.
Olga Maria Mendes; Suedj Vereador; Sr. Areli Costa Lima; Sr. Valdir
Almeida Cruz; Sr. Otaviàno Pereira dos Santos; Sr. Ivan Alves
Rodrigues; Sr. Delmiro Celestino Nascimento; Sr. João Cardoso dos
Santos; Sr. Silvano José Araújo; Almáquio Anta Silva, Vereador; Nem,
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Vereador; Sr. José; Sr. Vicente, Conselho Tutelar.
Dia: 28/02/2002 Horário:10:00 Local: Plenarinho III
Participantes: Angela Leitão Barreto, Conselho Tutelar de Araxá;

Lilian Joyce Mousinho de Moura, Conselho Tutelar de Araxá; Alceu
José Marques, Presidente da Associação Mineira do Ministério
Público; Edson Firmino de Paula, Assessor do Corregedor do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Mário Drumond da
Rocha, Sub-Corregedor Geral do Ministério Público; Humberto
Palhares, Membro da Comissão de Apoio aos Conselhos Tutelares
Municipais.

Dia: 07/03/2002 Horário: 10:00 Local: Governador Valadares
Participantes: José Leonardo Costa Monteiro, Vereador; Silvano

Gomes, Secretário; Eliza Costa, Vereadora; José Maurício Cantarino
Vilela, Juiz da Vara da Infância e da Adolescência e Precatórias de
Governador Valadares; Paula Cunha e Silva, Promotora de Justiça da
Vara de Precatórias de Governador Valadares; Ten.Cel. Luiz
Fernando de Oliveira Aleixo, Comandante do 60 Batalhão da PMMG;
Abigail Gonçalves, Conselheira Tutelar da Região 1 de Governador
Valadares; Maria de Souza Barbosa Oliveira, Preisdente do Conselho
Tutelar da Região II de Governador Valadares; Elio Roberto Dias da
Silva, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Jacqueline Míriam Maciel Junqueira Carvalho,
Coordenadora da Pastoral da Criança; João Fassarella, Prefeito; Vera
Luci Soares Oliveira, Coordenadora do Programa Sentinela; Welles
Pereira, Diretor Regional do SETASCAD; Evandro dos Santos Costa,
Delegado da Infância e da Juventude; Terezinha Leal; Ana Elita; Rosa
Maria de Andrade

Dia: 21/03/2002 Horário:09:00 Local: Teatro
Participantes: Tarcísio Martins Costa, Juiz Titular do Juizado da

Infância e da Juventude de Belo Horizonte; Sra. Bernardete Dutra
Santos, Diretora do Centro Estadual de Referência e Violência
Doméstica e Exploração Sexual de Criança e Adolescente da
SETASCAD; Sra. Angela Maria Dias Nogueira, Núcleo de
Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos da Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos; Sra. May Cristina Thomaz Gomes, Gerente da
República "Maria Maria"; Fernando Almeira Alves, Secretário
Municipal dos Direitos da Cidadania; José Francisco, Secretário
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Adjunto de Direitos Humanos; Sra. Rosilene Miranda Barroso da
Cruz, Coordenadora Técnica do Juizado da Infância e da Juventude
de Belo Horizonte; Sra. Erudite Nunes Rodrigues; Sra. Cláudia
Aparecida Diniz; Sr. Kléber Queiroz; Sra. Vaneide Caricatti; Sra.
Débora Maria David da Luz.

Dia: 02/04/2002 Horário:10:30 Local: Plenarinho III
Participantes: Sra. Ângela Leitão Barreto, Conselheira Tutelar de

Araxá; Sra. Cristiane Ribeiro, Testemunha; Sra. Amaildes Viana
Neves de Almeida, Testbmunha; Sra. Rita de Cássia Palhares,
Conselheira Tutelar de Araxá; Sr. Humberto Palhares, Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Criança

Dia: 04/04/2002 Horário: 10:00 Local: Teófilo Otoni
Participantes: Reneuda de Alencar Bezerra Moreira, Juíza da Vara

da Infância e da Juventude; Valmir de Abreu, Vereador; Márcio
Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça da Infância e da Juventude;
Nilson Xavier Andrade, Vereador; Márcia Helena Pimentel Tureta,
Delegada da Infância e da Juventude e Homicídios; Elguita Starik,
Vereadora; Maria de Jesus do Espírito Santo, Presidente Interina do
Conselho Tutelar, Região INorte, Teáfilo Otoni; Sr. Sílvio Rodrigues
Gomes; Cap. Fonseca, 190 Batalhão da PMMG; Sra. Rita Lúcia de
Oliveira; Ir. Anita Renita Franz; Vereadora Mila; Ir. Zoé da Cunha
Menezes; Vereador NortonNeiva, Presidente da Câmara Municipal de
Teófilo Otoni; Sra. Elizabete Barbosa; Márcio Rogério de Oliveira,
Promotor; Sra. Janice Tarheirão Baur; Sra. Odete Farias; Neilando
Alves Pimenta, Secretário F'1unicipal de Ação Social; Sra. Cleusa Silva
Braga; Sra. Maria José; Sr. Paulo Portugal; Sr. Ronildo Vagner Caldas
Araújo.

Dia: 11/04/2002 Horário: 09:00 Local: Araxá
Participantes: Maria Aparecida Rios Moço, Vereadora; Daniel César

Botto Colaço, Juiz da intânbia e da Juventude de Araxá; José Carlos
Fernandes Júnior, Promotor de Justiça; Vereador José Cincinato de
Avila, Presidente da Câmara de Araxá; Vereador Miguel Júnior,
Presidente da CPI da Prostituição Infantil de Araxá; Secretária Wanira
Montandon, ?residente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
de Araxá; Angela Leitão Barreto, Conselheira Tutelar de Araxá;
Benedito Gonzaga Teixeira, representante do Prefeito Municipal de
Araxá; Edsonina Carvalho
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Dia: 16/04/2002 Horário: 09:00 Local: Plenarinho 1
Participantes: Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça de

Mariana; Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça da Defesa
da Infância e Juventude de Teófilo Otoni; Sr. Francisco de Assis
Azevedo, Instituto Telemig Celular (Diretor-Executivo); Procurador
José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Procurador de Justiça,
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça da Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais.

Dia: 18/04/2002 Horário: 09:00 Local: Nanuque
Participantes: Jorge Luís Miranda, Prefeito; Armando R. Comes,

Vice-Prefeito; Fábio Garcia Tigre, Vereador; Rui de Almeida
Magalhães, Juiz da Infância e da Juventude; Renata Barros Dacach,
Promotora; Bruno Alexandre Vieira, Promotor de Justiça do Juizado
da Infância e da Juventude; Luís Carlos de Araújo; Cabo Benedito de
Souza Barreto; Maria da Penha Rodrigues Lopes Horácio, Presidente
do Conselho Tutelar; Jesuina Moreira Barbosa, Coordenadora de Área
da Pastoral da Criança; Tânia Maria Esteves Borges; Tim; Delmar
Saúde; Paulo Roberto Santos Rodrigues; Marlice Bremer; Robson
Rodrigues dos Santos; Ana Gleusa Alves Moreira Ramos, Vereadora;
Paulo Portugal, Vereador; Mansa Schieber; Neiva Andrade Rainer;
Argemiro Ribeiro Martins; Walter Gonçalves; Jorge Ramos; Laerte da
Cruz, Vereador.

Dia: 25/04/2002 Horário: 09:00 Local: Montes Claros
Participantes: Eunice Loyola, Presidente do Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente; Nebson Escolástico da Paixão,
Coordenador Geral de Pesquisa promovida pela Unimontes; Marley
Souza Gomes, Presidente do Conselho Tutelar da Criança e do
Adolescente; Maria Neuza Rodrigues, Delegada de Polícia; Maria das
Neves Silva Meirelies, Valmira Alves Mara, Promotora; José Geraldo
Mendes Silva, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude de
Montes Claros; Maria Helena Lopes, Vereadora; r Sued Parrela
Monteiro, Vereador; Wellington Fernandes Silva; Maria Aparecida
Costa; Eva Celestina do Nascimento Araújo; José Edson Alves Fróes;
Alcimar Trancoso; Dilcéia Aparecida Pereira Fernandes

Dia: 30/04/2002 Horário: 09:00 Local: Plenarinho 1
Participantes: Luiz Fernando de Andrada Pacheco; Hélcio Sá

Bernardes, Delegado da Seccional de Venda Nova; José Ronald
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Vasconcelos de Albergarià, Procurador de Justiça, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e
da Juventude do Estado de Minas Gerais; Eloina Mendes de Oliveira;
Nei Eugênio Vieira.

Dia: 09/05/2002 Horário: 09:00 Local: Carangola
Participantes: Clério Knupp, Prefeito, Pastor Carlos Antônio;

Francisco Carlos Abreu Cabral, Vereador; Sr. Albino Neves; Carlos
Antônio Candinho, Vereador; Sra. Flávia Grossi de Araújo; Sebastião
da Rocha, Vice-Prefeito; Sra. Míriam Rosa Dutra; Rosângela Fátima
de Freitas, Juíza da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de
Carangola; Sr. Henderson1 Teixeira Medeiros; José Mauro Pereira
Lima, Promotor de Justiçá da P Vara da Comarca de Carangola;
Daniele Guimarães Germano, Promotora de Justiça da Infância e da
Juventude de Carangola; Major Carlos Augusto de Assis, Comandante
da 75° Companhia Especil da Polícia Militar de Carangola; Gilberto
Nascimento Dantas, Delegado; Luiz Henrique Ribeiro, Delegado; Sr.
Antônio Luiz Viana, Presidente do Conselho Tutelar de Carangola;
Sra. Maria Angélica Leite', Presidente do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescent4; Sr. José Cynllo; Sra. Ana Beatriz Silva
Graça; Sr. Alceu Moysés Matos

Dia: 10/05/2002 Horário10:00 Local: Arinos
Participantes: Amilton Valadares; Fátima Regina da Silva Valadares;

Eva Mendes Soares; Gilson Alves Ribeiro, Sargento; Orbano Silveira
dos Reis, Sargento; Antônio Juscelino Carneiro Dias, Vice-Prefeito;
Fátima Almir Moreira, Prsidente do Conselho Tutelar de Arinos;
Gilmar de Oliveira, Represe' ntante de entidades do movimento popular
comunitário da região, de Buritis/MG; José Leão Filho; Consolação;
Joel Fonseca, Vereador; Sandra Mara; Francisco Pinto da Silva;
Shirley; Elton da Costa e Silva; Edwirge; Antônio Augusto da Silva;
Gilmar;

Dia: 16/05/2002 Horário: 10:30 Local: Plenarinho III
Participantes: Silviane Sobres de Souza; Feliciano de Oliveira Penna

Netto; Antônio Juscelino Carneiro Dias, Vice-Prefeito
Data: 17/5/02 Hora: 9horas - Debate
Participantes: Geraldo de Oliveira Filho, Presidente do Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; Kenia Augusta
Figueiredo, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
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Adolescente; José Ronald Vasconcelos Albergaria, Procurador de
Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude do Estado de
Minas Gerais; Tarcísio José Martins Costa, Juiz da Infância e
Juventude de Belo Horizonte; Carlos Calazans; Des. Joaquim Alves
de Andrade; Antônio Coquito, Jornalista e Assessor de Direitos
Humanos da Visão Mundial; Bernadete Dutra Santos, Diretora do
Centro de Referência/SETASCAD/MG; Clarissa Ramos Duarte,
representando Diretoria Disque Direitos Humanos; Fernando Henrique
Silveira Elias, Gerente de Projetos Sociais do Instituto Telemig
Celular; Rossana M. Castro Viglione Nogue; Margarete Aparecida
Amorim, Presidente do Instituto Felix Guatarry; Geraldo Gonçalves de
Olveira Filho

Dia: 23/05/2002 Horário: 10:00 Local: ltaobim
Participantes: Manoel Viana de Souza, Secretário; Wilson Barreto

Froes, Vereador; Eugenio Costa Mimoso, Presidente do Conselho
Municipal de ltaobim; Raif Fabiano Faria, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jequitinhonha;
João Soares da Silva Júnior, Secretário do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de ltaobim; Cláudia Aparecida
de Oliveira, Presidente do Portal Alvorada de ltaobim; Dalva Ferreira;
Elza Soaleiro; Elmira Soares; Hélio Chaves de Meio; Roque Santos;
Hélio Alves de Oliveira; Cabo Miguel Carlos Loyola Prates; Gertrudes
Dutra Menezes.

Dia: 24/05/2002 Local: Timóteo
Participantes: Vereador Sérgio Mendes Pires, Presidente da União

dos Vereadores da Região do Vale do Aço; Vereador Eduardo
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Timóteo; Ten. Marlúcio
Fernandes; Paulo César Assumpção Dettogne, Delegado Regional da
Delegacia da Comarca de Ipatinga; José Pedro Torres, Presidente do
Conselho Tutelar de Timóteo; Diva Martins Gonçalves, Conselho
Tutelar; Natanael Estevam Tito, Vereador; José Silva Mendes,
Vereador; Gentil Lima Duarte, Véreador, Edivaldo Marques Cordeiro,
Juarez Batista, Vereador; Gleiser Costa Pontes, Projeto AJUDO;
Robson Pereira; Neusa de Paula e Silva, Vereadora; Raimundo
Nonato, Vereador; Maria Helena Sena Brito Pereira; Marlene Rocha;
Lene Teixeira de Souza, Vereadora; Edmilson Firmino de Souza;
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Onildo Pinto, Vereador; Geraldo Antônio de Souza, Vereador;
Maria das Graças Brandão Moi, Vice-Presidente do Conselho Tutelar
de Timóteo.

Anexo II
Entidades que participaram do Debate Público "Violência Sexual

contra Crianças e Adolescentes"
22 Promotoria de Justiç Especializada na Defesa dos Direitos da

Infância e Juventude de Belo Horizonte
40 RM/4 DE
Ação Social Igreja Batistá Salgado Filho
ACONTEMG - Associaçãb Conselheiros Tutelares/MG
ALMG
AMAS (Associação Municipal de Assistência Social)
ASLEMG
Associação Educacional e Cultural Oficina de Imagens ONG
Associação Feminina da Vila Bernadete
Associação Irmão Sol
ASSPROM
Câmara Municipal de Belo:  Horizonte
Centro Comunitário - Casa Luzeiro
Centro da Passagem Emús
Centro de Referência em violência DomésticaISETASCAD
Centro Defesa dos Direitos da Criança Zilah Spósito
Centro Educacional Horto!- SETASCAD
Centro Estadual de Referência no Estudo e Prevenção da Violência

contra a Criança e o Adolesbente/SETASCAD
Centro Recreação de A. dfesa da Criança e do Adolescente
CIOPE/Dr.Lippi
CMDA de Ipatinga
CMDCA C/F Conselho Municipal
CMDCA/Ministério Criança' Feliz
Comunicare Consultoria
CONANDA
Conselho Estadual - Visão! Mundial
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Municipal da Juventude
Conselho Municipal de Coftibate ao Abuso Sexual
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Belo Horizonte
Conselho Tutelar - Coordenador Pólo Acontemg
Conselho Tutelar Barreiro - BH
Conselho Tutelar Centro Sul - BH
Conselho Tutelar de Alto Jequitibá
Conselho Tutelar de Ipatinga
Conselho Tutelar Nordeste - BH
Conselho Tutelar Norte - BH
Conselho Tutelar Oeste - BH
Conselho Tutelar Regional 1, Ipatinga
Conselho Tutelar Regional II, Ipatinga
Conselho Tutelar Timóteo
Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos - BH
Corpo de Bombeiros Militar
Creche Centro Infantil Amélia Crispim
Creche Pequeno Lar
CTN E
Curumim - lbirité/MG
Curumim Cachoeirinha
Curumim Célvia
Davos
Disque Direitos Humanos - SEJDH
Escola Estadual "Cândido Portinari" - Projeto "Semear" - Salgado

Filho - BH
Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto
Escola Estadual Elísio Carvalhõ De Brito - SabarálMG
Escola Estadual Menezes Filho
Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima Hauch
Escola Municipal Caio Líbano
FEMM/Fundação Estadual Monsenhor Messias
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e

Pastoral do Menor
Fundação CEFET-Minas
Fundação Dom Bosco
Fundação Dom Bosco/PBH - Scomger Barreiro
Fundação Hospitalar do Estado de MG/FHEMIG
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Gabinete da Vereadora Elisa Costa e Creche Criança Sorriso
Gerência de Assistência Social Barreiro - PBH
Jovens com uma Missão- Jocum Luzeiro
Juizado da Infância e Juventude de Belo Horizonte
M.N.M.M.R/ONG Circo de todo Mundo
Ministério Cristão Repartk
Ministério Programa Criança Feliz
Ministério Público - Promotoria da Infância e da Juventude
Mon Negro
NAVCV-SADH
Núcleo Curumim Nova Pampulha - SETASCAD
Oficina de Imagens
Pastoral do Menor
PBH - Gerência de Educação de Venda Nova
PBH/SMAS
Polícia Militar
Polícia Militar de Minas Gerais (Estado Maior)
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Programa Miguilim
Programa Sentinela
Programa Sentinela - Governador Valadares
Programa Sentinela - Prefeitura de Belo Horizonte
Projeto Bom Pastor
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da

Infância e da Juventude
P5 DBJTV
PUC - Minas Contagem
PUC Contagem - Conselho Tutelar
PUC/MG ICA
PUC-Minas/Contagem
São Vicente de Paulo
Secretaria Ajunta de Diretos Humanos
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos
Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos - Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH
Secretaria de Estado de turismo
Secretaria de Justiça e Dieitos Humanos (disque Direitos Humanos)
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Secretaria Estadual Educação - Escola Estadual Sagarana
Família - II

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Sabará
Secretaria Municipal Regional de Serviços Sociais Norte
SETACAD/CEDCA
SETASCAD
SETASCAD - Curumim Parque das Águas
SOCOM Leste Mineiro e Câmara Municipal
Tribunal de Justiça de MG/Juizado da Infância e da Juventude
UFMG
UFOP/Ouro Preto
União dos Varejistas de Minas Gerais
Visão Mundial

Anexo III
Declaração

O Deputado que este subscreve, na condição de Presidente da
Comissão Especial, instituída para averiguar a suspeita de
favorecimento de prostituição infantil no Estado, declara ter ouvido,
em caráter sigiloso, com garantia de não-divulgação dos nomes dos
depoentes, na cidade de Arinos, em reunião extraordinária da
Comissão realizada no dia 10/5/2002, os depoimentos que se
seguem:

Testemunha A
Declarou ter sido gravemente molestada pelo Dr. José Antônio

Maciel, Juiz da Comarca de Arinos, quando o procurou em sua
residência para tratar de questão judicial relativa ao marido da
depoente, que se encontrava preso na época. A depoente declarou ter
sido empurrada pelo juiz, que tentou beijá-la e manter relações
sexuais com ela. Ao pedido de revisão judicial da situação do marido,
o magistrado teria respondido para a depoente: "só se você ficar
comigo". A depoente declarou ainda ter procurado a delegacia de
polícia local, onde desmaiou e foi atendida pelos policiais civis
conhecidos como Francimar e Serginho, que a levaram para o
hospital. A depoente declarou que o caso ocorreu há cerca de quatro
anos, quando tinha a idade de 19 anos.

Numa segunda vez, quando casualmente encontrou o juiz no Fórum
da cidade, a depoente declara ter ouvido dele: "01. Hoje dá?".

rÁ



483
A depoente declarou ainda conhecer outras jovens, entre elas

uma de prenome Paula, que já teriam sido igualmente assediadas
pelo juiz. Declarou que Paula teria "ficado", ou se relacionado
sexualmente, com o juiz. A depoente declarou temer a reação do
magistrado ante as suas declarações.

A declarante afirmou ainda já ter ouvido propostas sexuais por parte
do ex-promotor da Comarca, Dr. Alan Carrijó Ramos, na época em
que este trabalhava em Arinos.

Testemunha 8
A depoente declarou que uma amiga, que na época advogava para

a associação dos servidores municipais de Arinos, foi a audiência com
o Dr. José Antônio MacielJ da qual retornou em pranto. A depoente
declarou não conhecer a razão do pranto, mas desconfia ter sido
motivado por assédio sexual praticado pelo Juiz. A depoente declarou
ainda ter tido conhecimento de que o Dr. Alan Carrijó Ramos
participava de festas na casa do Juiz.

Testemunha C
Declarou já ter sido assëdiada sexualmente pelo Dr. José Antônio

Maciel, na casa da depoente, e ter conhecimento de outros casos
semelhantes. Declarou também já ter ouvido relatos de assédio sexual
a jovens da cidade, praticado pelo Dr. Alan Carrijó Ramos. A depoente
relatou ainda que o Sr. Plínio Jarbas Valadares, fazendeiro, foi à casa
de uma das testemunhas com o objetivo de demovê-la da intenção de
depor contra o Juiz.

Testemunha D
A depoente declarou conhecer pessoa de prenome Paula, que, com

13 anos de idade, teria mantido relações sexuais com o Dr. José
Antônio Maciel, em troca de diminuição de pena, quando o procurou
para tratar de processos judiciais em que era acusada. Declarou
também que a mesma jovem lhe contara já ter tido relações sexuais
com o Dr. Alan Carrijó Ramõs, na mesma época.

Declarou a testemunha que conheceu uma jovem, na época com
menos de 18 anos de idadê, de prenome Kaline, que foi obrigada a
manter relações sexuais com o Juiz, tendo depois se mudado da
cidade. Declarou ainda qiiie o mesmo magistrado tentou manter
relações sexuais com outral jovem, de 14 anos de idade, filha de
conselheira tutelar da cidade.
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A testemunha forneceu os nomes de duas pessoas, que,
segundo ela, seriam agenciadores de prostituição na cidade e
estariam envolvidos com a exploração sexual de crianças e
adolescentes. Os nomes fornecidos foram Cida Roque e João Lond.

A testemunha declarou ter tido conhecimento de que o Juiz e o
Promotor mantinham relações sexuais com adolescentes na casa do
magistrado.

Testemunha E
Declarou ter conhecimento de que a adolescente infratora Paula

teve guarda concedida pelo Juiz José Antônio Maciel para uma
prostituta conhecida como Baiana, que atua em casa de prostituição
em cidade próxima, cujo nome foi revelado sigilosamente para este
Deputado. A testemunha disse ter conhecimento de que o Delegado
de Polícia da cidade de Aririos, Dr. Freitas, foi buscar a jovem Paula
naquela cidade, para audiência com o Juiz em Arinos, e que durante a
viagem esse Delegado teria assediado sexualmente a adolescente.

Testemunha F
Declarou que a sua filha, Tatiane Dione Pereira, de 21 anos de

idade, foi assediada pelo magistrado, quando se dirigiu à sua casa
para entregar-lhe fotografias, já que trabalhava em loja de material
fotográfico próxima. O Juiz tentou fazer com que ela entrasse em sua
casa.

Há ainda declaração da testemunha, prestada para representação
movida contra o Juiz junto à Cõrregedoria-Geral de Justiça, de que
presenciara, em audiência realizada em 12/11/2001, em que era
apurado ato infracional do adolescente Adão Cleips Rodrigues da
Mota, o Juiz dizer, dirigindo-se a esse e a outro jovem que o
acompanhava, que "se vocês fossem maiores eu os colocaria com os
adultos para que eles comessem o (...) de vocês".

Testemunha G
Declarou ter ouvido, acompanhado de advogado da cidade, a

adolescente Paula, na época com 13 anos de idade, afirmar que foi
molestada pelo juiz e que com ele manteve relação sexual.

Este Deputado declara ainda, ter pemanecido em Arinos após a
realização da reunião, quando pôde constatar, por rumores e
"denúncias" informais de pessoas da comunidade, o envolvimento do
Juiz nos crimes relatados. Após a realização da reunião, apesar de
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permanecer um clima de medo na cidade, pôde sentir um certo
alivio entre os moradores, que aguardam agora as providências das
autoridades constituídas.

Belo Horizonte, 13 de maio de 2002.
Rogério Correia, Presidente da Comissão da Prostituição Infantil.
- Publicar, para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento

Interno.
1 Algumas das considerações e dados deste capítulo foram

baseados em: A) CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações
sobre Crianças e Adolescentes. A Exploração Sexual Comercial de
Meninos, Meninas e Adolescentes na América Latina e Caribe
(Relatório Final - Brasil). Brasília: 1999, 2aed. B) CECRIA - Centro de
Referência, Estudos e lAções sobre Crianças e Adolescentes.
Repensando os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de
crianças e de adolescentes. Brasília: 2000. C) CECRIA - Centro de
Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes.
Fundamentos e Políticas contra a Exploração e Abuso Sexual de
Crianças e Adolescentes. Felatório de Estudo. Brasília: 1997.

2 CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças
e Adolescentes. Repensando os conceitos de violência, abuso e
exploração sexual de crianças e de adolescentes. Brasília: 2000.

CECRIA - Centro de Réferência, Estudos e Ações sobre Crianças
• Adolescentes. A Exploração Sexual Comercial de Meninos, Meninas
• Adolescentes na América! Latina e Caribe (Relatório Final - Brasil).

O CONANDA, Conse1110 Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, os CEDCAs, Conselhos Estaduais dos Direitos da
Criança e do Adolescente Ie os CMDCAs, Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

Esse Projeto, de grande importância, será exposto mais
detidamente nas Conclusões do presente Relatório.

6 Os dados foram obtidos em: Instituto Telemig Celular. Conhecendo
a Realidade. Uma pesquisa sobre os Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares de
Minas Gerais. p. 12.

7 Idem, p.11.
Despacho de Requerimentos

- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,
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nos termos do inciso VII do art. 232, c/c art. 140, do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Ivair Nogueira (3), solicitando que
os Projetos de Lei n os 1.952, 1.953 e 2.11312002 sejam encaminhados
à Comissão seguinte a que foram distribuídos, uma vez que Comissão
de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seus pareceres.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a perda de prazo do Projeto

n° 1.953 refere-se a qual comissão?
O Sr. Presidente - Na Comissão de Constituição e Justiça.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, os dois projetos, 1.952 e

1.953, tratam de qual assunto?
O Sr. Presidente - O Projeto de Lei n° 1.952/2002 autoriza o poder

executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica; e o
de n° 1.953 autoriza o poder público a doar ao Município de Abaeté o
imóvel que especifica.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rogério Correia,

solicitando que o Projeto de Lei n° 1.416/2001 seja distribuído à
Comissão de Administração Pública. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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

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

Questõés de Ordem
O Deputado Rogério Correia - Solicito-lhe informações relativas à

remessa, pelo Governador do Estado, após três anos e meio de
governo, do plano de carreira do pessoal da educação. Gostaria de
saber se o projeto foi recebido oficialmente na reunião de hoje. Caso
tenha sido, gostaria que o senhor lesse a mensagem e o número do
projeto.

O Sr. Presidente - Esta questão de ordem já havia sido feita. A
Presidência informa ao Plenário que foi recebido, nesta reunião, o
Projeto de Lei Complementar n° 53/2002, encaminhado a esta Casa
pelo Governador Itamar Franco, por meio da Mensagem n° 306/2002.
Esclarece ao Deputado Rogério Correia que, conforme determina § 2°,



487

do art. 173 do RegimentoHnterno, o Projeto de Lei n° 1.372/2001,
do ilustre parlamentar, será anexado ao Projeto de Lei Complementar
n° 23/2002, do Governador do Estado, por se tratar de matéria de
iniciativa privativa do Governador.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, gostaria de
comunicar a esta Casa que, depois de visitar vários Estados e de
conhecer outros projetos de estadualização dos bingos, apresentamos
à Loteria do Estado de Minas Gerais uma sugestão para a
regulamentação do projeto de minha autoria que estadualiza esses
bingos. E, Sr. Presidente, as máquinas que estavam com a sua
descrição autorizada a funcionar pela União, são as mesmas,
tecnicamente falando, que estão nesse projeto. Para não ter nenhuma
indagação de que equipamentos que estavam sendo usados no
Estado de Minas Geraisi ou pela própria União, e que estariam
funcionando nesse projeto, beneficiando esse ou aquele grupo, quero
deixar claro que os equipamentos que já estavam nessa
'regulamentação são os mesmos que estavam funcionando pelo
CODESPE, pela Caixa Económica Federal. E a mesma descrição que
está nesse projeto.

Eu conversava com o Sr Nonô, um advogado meu amigo, sobre os
empresários que estavam, antes do dia 1 0/4/2001, credenciados a
operar as máquinas de aça-níqueis. São 486 empresários que
tiveram suas empresas détentoras de um termo de declaração de
credenciamento, naquela época, junto à Loteria do Estado de Minas
Gerais, com base na Redolução n° 25, expedida pela ALEMG, no
período de 20/8/99 a 13/7/2000. Entendo, e esta Casa também
entende, que esses mesmos empresários que acreditaram na Loteria
do Estado de Minas Gerais têm direito adquirido de credenciamento e
operação das mesmas, p orque eles foram chamados a operar e
deram uma receita ao Estado de aproximadamente R$2.500.000,00
por mês. O orçamento da Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais é de R$40.000.000,00, e essas máquinas, que funcionam
normalmente, hoje, deixam de arrecadar R$35.000.000,00 por ano. Se
tivesse pego esse dinheiro e aplicado na segurança Pública, com
certeza não estaríamos vendo a PMMG mendigando gasolina e
viatura, sem equipamento e a bandidagem bem equipada.

Faço, mais uma vez, um apelo para que a Juíza, Dra. Heloísa,
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julgue o processo, porque assim voltará a regulamentação e esse
dinheiro a ser arrecadado, aproximadamente R$35.000.000 por ano,
poderá ser usado na Segurança Pública. Lembro, mais uma vez, Sr.
Presidente, que o jogo ilegal atende a poucos e peço a compreensão
de todas as autoridades no sentido de permitir a sua exploração hoje,
na legalidade, pelos que já o exploravam no passado, já que pagaram
os impostos recolhidos pela Loteria. Esses mesmos empresários
acreditaram, um dia, na regulamentação. Repito que o jogo ilegal
atende a poucos, e as máquinas estão funcionando. Ou se deve
prender os culpados, ou regulamentar-se o jogo, para aplicar seus
recursos na área social. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°

2176/2002, do Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2003 e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas n os 2, 4, 6, 7, 13, 23, 24,
28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 61, 84, 90, 103 e 110; com
as Emendas nos 19, 25, 49, 51, 79 e 81, na forma das Subemendas
nos 1; com as Emendas nos 112 a 115 e 117 a 122, que apresenta; e
pela rejeição das Emendas n os 1,3,5,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, e 111. As
Emendas n os 102 e 116 foram retiradas por seus autores. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um
por sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Miguel Martini, solicitando
votação destacada para as Emendas nos 45, 47 e48; Ivair Nogueira,
solicitando votação destacada para a Emenda n° 14; Márcio Cunha,
solicitando votação destacada para a Emendas n° 103; e Edson
Rezende, solicitando votação destacada para o inciso V do art. 7 0 do
projeto.

Questão de Ordem
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destaques a votar, peço aV. Exa. que suspenda a reunião para que
possamos analisá-los.

Supensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Prsidência, em atenção à questão de ordem

suscitada pelo Deputado Ademo Carneiro Leão, vai suspender a
reunião por 40 minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre
a apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputdo Rêmolo Aloise) - Estão reabertos os

nossos trabalhos. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas
e destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o inciso V do art. 70,
destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Com a rejeição do dispositivo, fica
prejudicada a Emenda p o 98. Em votação, as emendas e
subemendas, com parecer pela aprovação, salvo destaques. Os
Deputados que as aprovm permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das Emendas n os 33, 38, 41, 84
e 117, ficam prejudicadas as Emendas nos 11, 17, 30, 43, 54, 55, 89 e
111. E, com a aprovação das subemendas que receberam o n° 1 às
Emendas n os 19 e 25, 49, 51, 79 e 81, ficam prejudicadas as
Emendas nos 19 e 25, 49, 51,79 e 81. Em votação, as emendas com
parecer pela rejeição, salvo destaques. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em
votação, a Emenda n° 14. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n°
45. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 47. Com  a palavra, para
encaminhar a votação, o Dejutado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
apresentamos emendas à LDO, e três delas foram rejeitadas.

A emenda de minha autorib tem a intenção de obrigar o Executivo a
mostrar para a sociedade o resultado da execução do orçamento que
aprovamos a cada ano. Diz: "Para o cumprimento do disposto no
inciso XVI do art. 80 desta lei, serão utilizados os seguintes
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indicadores sociais".

Já a Emenda n° 47, no inciso XVI do art. 8 0, determina que o
Governo, ao enviar o orçamento para a Assembléia, anexe as metas
sociais a serem alcançadas: "XVI - Anexo de metas sociais contendo
as metas de melhoria dos indicadores sociais a serem atingidas no
próximo ano, discriminando as ações a serem implementadas,
quantificando-as financeira e fisicamente".

A Emenda n° 48 estabelece os indicadores: 1 - Expectativa de vida:
expectativa de vida em anos ao nascer; II - Renda: PIB, "per capita"
ajustado ao custo de vida local, indicadores de concentração de
renda, número de pessoas abaixo da linha da pobreza; III -
Desemprego: percentual médio de população economicamente ativa
desempregada: IV - Educação: média entre a taxa de alfabetização de
adultos e a taxa combinada de matrícula nos ensinos fundamental,
médio e superior...".

Queremos que o Governo indique para a sociedade mineira, por
meio de seus representantes, qual a situação sócio-econômica do
Estado em cada região, o que alcançou a cada ano e o que pretende
alcançar. Um município de 10.000 habitantes, por exemplo, que
recebe verba de R$2.500.000,00, pode aplicá-la bem ou mal. Se
existir a intenção de melhorar a situação do município, nas diversas
áreas, esses indicadores servirão de balizamento para sabermos se
as verbas foram bem aplicadas. Isso significa dizer que a sociedade
vai acompanhar a evolução ano a ano. Do contrário, teremos verbas
alocadas sem avaliação. Por exemplo: se alguém diz que vai construir
estrada de 10km, isso não vai significar nada, se não pudermos
avaliar os benefícios gerados pela obra. Essa estrada é prioridade,
melhorará as condições da região? Sem esses indicadores fica difícil
fazer a avaliação, já que, todo ano, os municípios pedem verbas para
saúde, educação, etc., sem que a sociedade saiba o que foi
efetivamente feito em cada área: quanto se reduziu na mortalidade, o
que melhorou na escolaridade do povo, como está o desemprego.
Queremos que haja o mínimo de dados indicadores, para podermos
acompanhar.

Por isso, peço o apoio dos companheiros para a aprovação dessa
emenda. Parece-me que as Emendas n o s 45 e 47 já foram votadas.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Em vptação, a Emenda n° 47. Os Deputados

que a aprovam permaheçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Com a aprovação da Emenda n° 47, fica prejudicada a
Emenda n° 48. Em votação a Emenda n° 103. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno único, Projeto de Lei n° 2.17612002, do
Governador do Estado, exceto o inciso V do art. 70 do projeto, com as
Emendas nos 2, 4, 6, 7, 13, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46,
52, 53, 61, 84, 90, 110, 112 a 115 e 117 a 122; e com as subemendas
que receberam o n° 1 às Emendas n os 19, 25, 49, 51, 79 e 81. A
Comissão de Redação.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando os Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 5,
às 9 horas, e para a reunião extraordinária também de amanhã, às 14
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA iSP REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/6/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Pálavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Menelick de Carvalho Neto - Palavras do Sr. Marcelo Leonardo -
Palavras do Sr. Gabriel Dezen Júnior - Palavras da Sra. Mansa de
Souza Alonso - Designação do Coordenador - Esclarecimentos sobre
os Debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Wanderly Ávila - Agostinho Silveira - Alencar da

Silveira Júnior - Eduardo Brandão - Geraldo Rezende - João Paulo -
Márcio Kangussu - Miguel Martini.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 8h45min, declaro

aberta a reunião. Sob a 'proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nosèos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à'Ieitura da ata da reunião anterior.
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Ata

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

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Gabriel Dezen Júnior, Consultor do Senado Federal;
Mansa de Souza Alonso, Consultora da União; Marcelo Leonardo,
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção MG; Menelick
de Carvalho Neto, professor da Faculdade de Direito da UFMG;
Deputado Eduardo Brandão, Coordenador dos Debates.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico A Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da
Democracia, com os temas "Racionalização do Ordenamento Jurídico
e Democracia", "A Multiplicidade de Leis e as Dificuldades para os
Operadores do Direito" e "O Instituto da Consolidação: Panorama
Histórico, Jurídico e Político".

Palavras do, Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais abre-se hoje, com

entusiasmo, neste fórum inédito, a uma reflexão sobre o que é,
concretamente, o fruto mais importante do trabalho parlamentar: a lei.
Passados mais de dez anos da promulgação das Constituições
democráticas da República e do Estado, as Casas parlamentares de
todo o Pais visivelmente redobraram a sua atividade legiferante. Uma
torrente de normas de inspiração plural veio irrigar o tecido hermético
de leis produzido durante o regime autoritário, sem que os efeitos
desse movimento sobre a racionalidade e a saúde do sistema legal
tenham sido devidamente avaliados.

Era já mais do que esperada por todos nós desta Casa a
oportunidade de trazer a este Plenário estudiosos da legislação, do
processo e da técnica legislativa para nos ajudarem a desenhar, na
interseção entre a experiência política e a formulação científica, um
campo de referência teórica para a condução de uma política de
racionalização legislativa. O título deste fórum, "A Consolidação das
Leis e o Aperfeiçoamento da Democracia", vem sugerir-nos, num
primeiro momento, a necessidade de depuração e sistematização do
ordenamento vigente, com o objetivo de torná-lo mais claro e
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acessível à população, sem empobrecê-lo ou feri-lo. É desejo
nosso, entretanto, que o pensamento aqui reunido, para além de
apenas debater os males da legislação existente e as formas de
eliminá-los, possa tambémi indicar para os parlamentares alternativas
para a densificação da atividade legislativa, na perspectiva de que ela
se torne cada vez mais consistente e menos casuística, como requer
o princípio democrático.

Nessa vertente, esperamos discutir, também, as formas de
assegurar uma prática lgislativa tecnicamente zelosa, que seja
preventiva dos desarranjos na estrutura e na linguagem das leis,
muitas vezes provocados p'or atropelos desnecessários na tramitação
de proposições. Quer-se r essaltar, com isso, que a qualidade das
normas e a clareza dos textos legais são alcançadas mediante um
cuidado permanente com o fazer legislativo, em todas as suas etapas,
e não apenas no instante final do processo, quando se dá forma à
matéria aprovada, ou depois que a lei já foi definitivamente introduzida
no ordenamento jurídico.

A preocupação, formalmente manifestada, da Assembléia mineira
com a legislação que produz e com a sua organização vem desde
1997, quando um grupo parlamentar foi designado para coordenar os
trabalhos de consolidação da legislação estadual, que seriam
empreendidos pelas comisões permanentes da Casa. Um estudo
técnico preliminar revelou a complexidade da tarefa e a prudência de
conduzi-Ia, primeiro, em caráter experimental. O que se conseguiu
obter nessa fase foi um apurado compêndio de legislação ambiental,
de extrema utilidade técnica', mas sem efeito no âmbito jurídico.

Mas foi também apresentado pelo grupo parlamentar, além disso,
um importante projeto de lei, que se encontra em tramitação nesta
Assembléia, versando sobre a elaboração, a alteração e a
consolidação das leis estaduais. E é exatamente dos subsídios deste
fórum técnico que tal projeto poderá tirar proveito para enriquecer-se e
ser aprovado com propriedàde e segurança. A principal virtude dessa
proposição está em traduzir4 a autonomia do Estado na matéria, pelo
reconhecimento de uma experiência peculiar do parlamento mineiro
com a técnica legislativa 1 e pela formulação de uma proposta
específica para a consolidação das leis estaduais, sem, no entanto,
haver conflito com os padrões normativos estabelecidos pela Lei

rÀ



494
Complementar Federal n° 95, congênere, naqueles pontos em que
a comunhão entre os dois sistemas legais, para a segurança jurídica,
é exigida.

O empreendimento de um trabalho significativo no campo da
consolidação de leis exige uma cautelosa e ampla investigação
técnica sobre o objeto de intervenção. Poucos estudos, apesar de
valiosos, há sobre o tema no Brasil, o que limita o campo de
orientação do legislador. A atitude do Poder Legislativo diante disso
não pode restringir-se a levantamentos estatísticos e à compilação de
leis de efeito concreto, procedimentos que, apesar de úteis, têm pouco
efeito substantivo no tratamento sério da legislação.

Temos acompanhado com atenção o abrangente esforço do Poder
Executivo Federal e do Congresso Nacional, especialmente da
Câmara dos Deputados, em promover a racionalização das leis
federais. Mas temos visto, também, os problemas e as dúvidas que a
tarefa, em sua complexidade, suscita. Por isso é que, nestes dois dias
de conferências e debates técnicos, devemos perguntar: o que se
deve fazer para depurar as leis em vigor, sem risco de deformá-las?
Em que casos se deve optar pela sistematização, pela consolidação
ou pela codificação das leis? Quais os limites entre essas operações?
Por que meios processuais se deve conduzi-Ias? Como os Poderes
devem articular-se para facilitar esse trabalho? Que procedimentos
técnicos devem ser adotados para a elaboração de uma lei
consolidadora? Que cuidados se deve ter com questões de vigência e
revogação? E, principalmente, deve-se perguntar: o que o parlamento
deve fazer, na sua atividade ordinária, para manter a qualidade de
suas leis e dar consistência a elas?

Como se vê, senhores e senhoras, a questão não pode ser tratada
com arroubos de superficialidade e imediatismo. A tarefa de organizar
leis e mantê-las é complexa, demorada e exige fundamentação e
continuidade. Para isso, necessitamos cada vez mais da atenção e da
sensibilidade dos parlamentares para o tema e da colaboração dos
ilustres professores, que, neste fórum, vêm nos emprestar a sua
inteligência. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Menelick de Carvalho Neto
Bom-dia. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar deste

fórum, dada a importância do tema, extremamente relevante para a
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própria democracia. A proposta temática da minha fala de hoje,
"Racionalização do Ordenamento Jurídico e Democracia", coloca em
questão dois problemhs aparentemente não relacionados:
racionalização do ordenamento e democracia. Começo a reflexão por
esse ponto. Qual é a relação da democracia com o ordenamento
jurídico, com suas bases fundamentais, com a Constituição?

Antônio Maués, profesor da Universidade Federal do Pará,
refletindo acerca dos postulados de um autor francês, Lepieu, coloca o
problema da tensão existente entre democracia e constituição.

E fácil verificarmos que, uanto mais democracia temos, a vontade
popular impera, tanto menos limites constitucionais podem ser
impostos a essa vontade. Por outro lado, quanto mais limites
constitucionais temos, tanto mais estreita é essa vontade. No entanto,
esse paradoxo é apenas a parente ou, até logicamente, é mesmo um
paradoxo, porque, na verdade, a democracia só é democrática se for
constitucional. Da mesma forma, o constitucionalismo só é
constitucionalismo se for démocrático.

As instituições modernasde uma sociedade complexa, mutável, que
se alimenta de sua própria mudança, repousam exatamente no
controle de riscos, na possibilidade de resolvermos humanamente
problemas humanos, com instituições que possam garantir bons
governos. Ética e política se dissociam nesse setor. A moral dos
governantes é um problema desses governantes. A nós, nos interessa
que governem bem e qud os controlemos como tal. Não podemos
depender, como na teoria o bom governo anterior à modernidade da
perspectiva moral do governante, que ela fosse naturalizada como a
perspectiva da sociedade.

Podemos correr o risco de ter pessoas menos recomendáveis no
Governo, e esse risco deve ser tema de discussão na Assembléia e
no Tribunal. Enfim, instituições modernas são instituições
constitucionais, porque devem garantir igualdade e liberdade a todos.

Essa tensão instauradapelo constitucionalismo leva-nos hoje,
depois de quase 300 anos,' a ver democracia não propriamente como
a vontade do povo. "Povo é uma palavra "gorda" o suficiente para
sofrer manipulação de toda a ordem. E claro que democracia requer
respeito às regras do jogo, sobretudo ao direito das minorias. Há,
portanto, a possibilidade de que a minoria de hoje venha a se tornar
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maioria amanhã. A teoria democrática avançou até esse ponto, a
partir de experiências bastante drásticas, como o nazismo, o fascismo
e outros momentos de autoritarismo.

Karl Schmit chegou a propor que a única democracia possível no
século XX seria a ditadura, porque somente numa ditadura seria
possível fazer com que o povo quisesse o que o governante queria, e
esse governante moldaria a identidade pelo controle total dos meios
de comunicação e da discussão pública. Esse risco está sempre
presente. O fato é que as instituições modernas jamais podem ser
instituições jurídicas sem se afirmarem democráticas. Democracia,
portanto, é urna palavra sujeita a manipulações.

Partindo da tensão entre constitucionalismo e democracia,
Rosenfeld, em "A Identidade Constitucional", texto curto e
interessante, chega à noção de que o constitucionalismo é o próprio
limite às constituições positivas vigentes. Temos uma história de 200
anos que revela o caráter democrático do constitucionalismo.

Que isso tem que ver com a racionalização do ordenamento?
Respondo: somos seres capazes de aprender com nossa própria
experiência. Nossa experiência constitucional mostrou-nos que a idéia
básica dos direitos são os chamados fundamentais, que eu atreveria a
reduzir a dois, liberdade e iguàldade, e traçar sua história. Tudo
começou com a primeira afirmação das Constituições curtas e enxutas
que retratavam a crença de que o mal da humanidade havia sido o
excesso de regulamentação e que bastavam leis claras, distintas,
garantindo exatamente essas idéias. Todos os homens, conta a
história, contam milênios de vivência, são evidentemente livres e
iguais por nascimento.

A lei não pode estabelecer privilégios com base unicamente na
tradição. E preciso alterar essa tradição e fazer com que uma nova
sociedade e um novo homem nasçam e sejam capazes de explorar
todas as suas potencialidades e assegurar liberdade e igualdade a si
próprios. E claro que os legisladores, centro do ordenamento,
deveriam postular exatamente essas leis inafastáveis em códigos
claros, por meio dos quais se assegurariam, por nascimento,
igualdade e liberdade a todos. Toda Constituição posterior deveria
respeitar esses princípios.

No entanto, a mesma experiência levou-nos a ver que a afirmação
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da liberdade e da igualdade pode redundar, como, de tato,
redundou, na maior exploração do homem pelo homem de que se tem
notícia na história. Uma miséria sem precedentes foi gerada ao lado
de, uma riqueza sem precedentes.

E óbvio que o que mudou de 1850 até hoje, primeiramente, como
espaço de luta e, depois dá Primeira Guerra Mundial, consolidado nas
novas Constituições, foi putro tipo de constitucionalismo. Novos
direitos surgiram. E o que proponho para a discussão é exatamente a
seguinte pergunta: "será que novos direitos emergiram mesmo, ou o
que se alterou foi a idéia de igualdade e liberdade?". Igualdade e
liberdade requerem mateiiaIização tendencial, e já não podemos
pensar nisso sem considerar o direito ao trabalho, à previdência
social, à proteção ao inquilino. Enfim, o lado mais fraco das várias
relações vai ter de ser protegido pelo ordenamento e, claro, por um
ordenamento de leis claras, distintas.

Antes, acreditava-se qu'e bastava assegurar a liberdade e a
igualdade formais a todos. Hoje, essa idéia ganha crescente
complexidade. O direito é materializado em todos os níveis, e
apareceram novos ramos do direito: direito do trabalho, direito
previdenciário e tantos outros.

O ordenamento legislativo, a materialização realizada pela própria
norma buscam densificaç e dar concretude aos direitos. As
Constituições prometem ciadania por meio dos direitos sociais e
coletivos, que, na maioria, são prestações sociais. Educação e saúde
dependem de políticas públicas. E um duro aprendizado decorre
disso. Aprendemos a duras penas - e o pipoqueiro da esquina sabe
muito bem disso - que nem tudo o que é estatal é público.

O hi perdi mensionamento do Estado, de suas funções, a prestação
de serviços em todas as áreas levaram à crise do chamado Estado
social e ao advento de uma putra forma de ver o mundo, o advento de
outros direitos. Para dizer mais profundamente, há uma redefinição
das idéias de igualdade é liberdade. Liberdade e igualdade não
podem ser formais. A mdteriaiização não é suficiente ou não é
bastante. E sobretudo, inde. ida quando se funda na idéia de que só
se pode ter direitos constitucionais se se está bem-alimentado, se se é
educado. Pelo contrário. A idéia de direitos fundamentais requer,
desde já, a participação das pessoas e coloca problemas do tipo que
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estamos discutindo. Não há técnica nem ciência que não envolvam
opções políticas, como não há política que não envolva conhecimento
científico.

Este fórum é típico dessa alteração. Imaginem se, durante o Estado
social, durante a ditadura militar, o Legislativo tivesse de ser ouvido
para alguma coisa. As questões técnicas vinham fechadas. Esse é o
problema do Estado social: a ausência de participação, de discussão.
Esse é o problema da ciência. O que é ciência? O que significa
ciência para aqueles que refletem sobre o seu estatuto? Ciência é
aquilo que é refutável. Aquele Saber que se sabe precário. Aquele
saber que expõe suas fundamentações.

Podemos discutir outra questão, que também é básica: grande parte
dos autores nos localiza numa idade, num período pós-moderno.
Estamos falando da modernidade, daqueles homens que viveram no
começo de tudo isso, da invenção do direito moderno, das
Constituições, das idéias de liberdade e igualdade, tidas, inicialmente,
como direitos naturais. Será que vivemos em outra época, numa
época pós-moderna?

O que leva os autores a colocar esse rótulo de pós-modernidade?
Precisamente os excessos da razão. Na companhia de Niklas
Luhmann e Jürgen Habermas, prefiro me acreditar moderno. Acredito
que vivemos, sim, numa época ainda moderna, numa modernidade
tardia, que pode ser mais sábia do que a própria modernidade em
razão do que pôde aprender com a sua negação.

Aqueles que defendem a pós-modernidade afirmam que a nossa
racionalidade é limitada. Podemos ver que o nosso conceito de
ciência incorpora isso. E aquele saber que se sabe limitado, que não
se julga absoluto. Leis científicas, por definição, são temporárias. Vão
ser refutadas. A refutação só prova que foram científicas enquanto
tiveram plausibilidade. No campo específico do qual venho, o direito,
um grande complexo de inferioridade sempre marcou a reflexão
teórica, em relação à física e aos demais campos do conhecimento.
Hoje, não precisamos mais ter esse complexo de inferioridade, porque
o que falamos é precário, sem d!ivida alguma, mas temos que aceitar
que é precário.

Para ser cientista e lidar cientificamente com qualquer objeto, temos
que saber que a nossa razão é limitada, por ser humana, e não divina.
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tQ iluminismo do iluminisrho", para usar os termos de Luhmann:
"Der Aufklarung der Aufklarung". O positivismo, no afã de eliminar os
mitos, dando curso ao projeto iluminista - iluminar as trevas, fazendo
com que tudo sejam luzes -, criou o maior dos mitos, o mito da
ciência, do saber absoluto! como se fôssemos capazes de dar conta
dele. Não somos. Somos homens, datados, com o olhar datado,
marcado por aquilo que viemos. Só podemos ver aquilo que a nossa
sociedade permite que vejamos, aquilo que a nossa vida concreta
permite que vejamos.

Gostaria de começar por três pontos básicos. Primeiro, vivemos
numa sociedade moderna, pu seja, complexa, que enfrenta riscos e os
incorpora, lidando com eles de forma a conhecê-los e poder preveni-
los, sabendo que não vai evitá-los. Ao contrário do direito antigo
medieval, o nosso direito é Voltado para o futuro, e só existe em razão
da certeza de que vai ser dpscumprido. Ou, então, não haveria norma
jurídica. Existe também, para assentar as expectativas de
comportamento. Pelo descumprimento do direito, certamente nenhum
de nós está ofendendo unia ordem transcendente. E preciso expiar
pecados e fazer parte de um cenário público, de uma expiação pública
com fins didáticos.

Na verdade, o nosso direito funciona racionalmente, desde Beccaria,
exatamente com penalidades que visam coibir; ainda que não acredite
na excelência dessa norma, a minha atuação contraria aquilo que a
comunidade, como um todo, definiu como valor básico da sociedade.
Não posso ferir aqueles vlores, ainda que não acredite neles. O
direito não quer a alma de ninguém, ao contrário do direito antigo,
medieval. O nosso direito quer é o comportamento externo, ou seja,
que me submeta e respeite o diÊeito do outro. Este é o problema que
está posto.

Como ficaria a questão da legislação? Se prestarmos atenção a
esses três modos de olhar, b constitucionalismo e a nossa vida sob o
constitucionalismo, podemos ver um certo caminho ou uma certa
ordem na prevalência e preponderância dos Poderes. Sem dúvida
nenhuma, no primeiro paradigma liberal do estado de direito, o poder
central é o Legislativo, ao qúal compete praticamente fechar o direito
na medida em que dita normas claras, distintas, etc. No segundo
paradigma, a centralidade no arranjo desses Poderes se desloca,
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clara e nitidamente, para o Executivo. Liberdade e igualdade
requerem prestações, serviços públicos que demandam técnica,
conhecimento e, sobretudo, são exigências que vêm para garantir a
futura cidadania de uma população imatura, de uma massa carente de
direitos concretos; portanto, é a burocracia que os fornecerá.

A crítica hoje é exatamente o oposto. Ditadura alguma prepara
burocracia. Retirar direitos de alguém porque está mal alimentado só
faz eternizar a ditadura. Aliás, serei o primeiro interessado em que
essa pessoa realmente seja considerada imatura, e que eu possa
definir tudo o mais para ela.

A centralidade era do Executivo. Agora, outra vez, a centralidade
migra. Gostaria de lembrar um livro que se tornou um marco: "A Era
dos Direitos", de Norberto Bobbio. Consagramos mais direitos do que
nunca. Mas o que é efetivo nisso? O que é real em nossa vida
cotidiana? A cobrança que vem agora é exatamente essa, à qual
Friedrich Müller, por exemplo, dá curso em sua obra de direito
constitucional, entendendo por norma jurídica o direito aplicado aos
casos concretos, nunca aos abstratos. E aí há uma mudança muito
grande, sobre a qual gostaria de conversar com vocês, que é a
centralidade da reflexão que proponho, e na qual reside que esse
debate sobre consolidação. Há um acúmulo de saber, do qual acredito
não podermos prescindir. A centralidade do direito hoje é do
Judiciário. Na descrição de Luman, por exemplo, o Legislativo é uma
periferia do sistema jurídico, através da qual argumentos adentram o
ordenamento. Ordenamento, é claro, nunca foi visto como legislação.
Há uma diferença grande. E nos textos sobre essa matéria a confusão
é recorrente. Qualquer autor de peso que eu conheça, que tenha
afirmado a coerência, o caráter fechado do ordenamento, sua
harmonia interna, o fez entendendo por ordenamento não a mera
legislação, mas o que resulta do trabalho de juristas e Juízes. E óbvio
que a legislação sempre foi importante. Basta passar algum tempo em
uma Casa legislativa para comprovar isso. Tive essa experiência aqui,
uma das melhores casas legislativas do País, sem dúvida alguma, em
razão de seu corpo técnico e da qualidade de seus membros.

Certamente, a função do Legislativo é mesmo densificar problemas
sociais, promover uma discussão pública e tomar normas que sejam
princípios básicos para a vida em comum. Certamente, nenhum
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legislador jamais aplicou a lei. Nenhum dos técnicos aqui
presentes, que assessoram o legislador, opera com o direito em sua
prática cotidiana, mas sit'i com os argumentos que adentrarão o
direito. Uma primeira dificuldade dessa tarefa de consolidação reside
aí. Qual de nós sabe qual é o direito vigente? Não é nossa função. A
função de saber o direito vigente é do Executivo, em primeira mão; e
do Judiciário, quando a questão se torna controversa. O problema
reside exatamente na pretensão de racionalidade inerente a esse
processo. Acho que ninguém discorda sobre racionalizar o
ordenamento, mas racionalizar envolve democracia, envolve que
pensemos o que os Deputados estão fazendo aqui, qual o papel
deles.

Se tomarmos a legislação vigente, pelos próprios estudos que me
foram apresentados, menos de 25% da legislação do Estado de
Minas, de 1947 para cá, é Jegislação em sentido material. Acrescenta
algo de novo ao ordenamento por meio de normas gerais abstratas,
ou seja, acrescenta observações para toda uma generalidade de
destinatários, prevendo condutas abstratas que não se esgotem, em
sua realização, uma única vez. A maior parte das normas são de
caráter executivo.

Se prestarmos atenção,, sobretudo no âmbito federal, na nossa
legislação material, verenos que ela é, praticamente, de origem
executiva. O Congresso acaba cedendo à Rede Globo o papel que
deveria ter de formador de opinião pública de debate nacional. Esse é
o grande problema da Constituição de 1988. Sem dúvida, ela
pressupõe um Legislativo atuante, pressupõe a formação de uma
opinião pública que nos permita retornar outra vez à idéia de povo, de
identidade constitucional. O que nos faz brasileiros, mineiros, o que
nos torna sujeitos do direito constitucional coletivo?

Juliana Neisswander, em sua tese, defendida há um ano e meio, na
UFMG, prova que soberania designava, na origem, aquele que
detinha o poder, e, hoje, é um termo que designa, precisamente,
aquele que, em caso algum detém o poder. Obviamente, Juliana está
falando da trajetória do conceito de soberania monárquica para o
conceito de soberania popular: o povo detém o poder, desde que não
o detenha.

Essa é uma reflexão que, a principio, pode parecer desesperadora.
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No entanto, é extremamente rica. Só temos soberania popular
quando ela não for ocupada por ninguém, quando o Presidente não
pretender esgotá-la, quando os constituintes, ao fazerem a própria
Constituição, souberem-se bem menores do que eles próprios,
representando algo muito maior do que eles, toda uma ausência de
complexidade plural, que tem de se fazer presente ali. O
constitucionalismo, que é democracia, é: somos iguais porque somos
diferentes; respeitamo-nos, embora tenhamos diferentes opções
religiosas, diferentes inserções na sociedade como tal, capitalista e
operária, diferentes configurações biológicas, homem, mulher;
diferentes cores ou diferentes opções sexuais. Enfim, o Direito
Constitucional é esse respeito à diferença. Embora diferentes, somos
iguais. Precisamente é esse problema, que é a própria tessitura do
Direito moderno. Seja no "common law", seja no nosso sistema
romanístico ou de civil "law", só tenho acesso ao Direito por meio de
textos. Vocês já se perguntaram por que isso, em uma sociedade
móvel, que sempre mudou, desde 1500? E inerente a ela a
incorporação da mudança. Hoje, essa mudança é alucinante. Para
alguns autores, a única certeza que podemos ter, cientificamente
falando, é que essa sociedade, certamente, torna-se e se tornará cada
vez mais complexa.

Nesse mesmo processo, podemos ver que, a cada inclusão,
exclusões são geradas, porque fechamos o sujeito constitucional. E
hoje a Constituição nos obriga a mantê-la aberta. O art. 5° diz que
aqueles direitos fundamentais são exemplificativos. Ela própria é um
processo permanente de aquisição de novos direitos fundamentais. O
sujeito e a identidade constitucional são complexos, abertos. Tudo
isso tem a ver com a racionalização desse ordenamento.

A experiência nos mostrou que não podemos mais acreditar no
silogismo, aquela idéia de que a norma geral é a premissa maior -
tenho a premissa menor, o fato - e o trabalho é mecânico. Se fosse
isso, os nossos Juízes estariam tão dispensados quanto os caixas de
Banco. Hoje, é perfeitamente possível um programa que faça esse
silogismo, com a maior facilidade. No Estado social, descobriu-se que
os Juízes eram uma peça fundamental na densificação, na
complementação desses direitos, que exigiam políticas públicas para
a sua concretização. Ai, a técnicà de interpretação se sofistica.
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Vou exigir, nesse período, que aquele aplicador do Direito faça

uma análise sistêmica, téleológica, histórica de inserção daquele
dispositivo para que pudesse ter a norma, , para que pudesse extrair
daqueles textos a norma juídica como tal. E um problema que Kelsen
via claramente e que se propôs a solucionar não por aí, mas pela via
da ciência pura do Direito, à tessitura aberta, indeterminada do Direito,
já que ele se dá a conhecer por textos. Esse problema, Kelsen acaba
se dando por vencido quando diz que, na verdade, numa segunda
edição da teoria pura, a cincia do Direito hão teria como estabelecer
o quadro das leituras possí'eis; e mais: ainda que o fizesse, se o Juiz,
ao decidir uma questão, deçide fora do quadro delineado pela ciência,
azar da ciência; ele tem autoridade, ele é quem manda. Esse é o
ponto de partida de autores como Ronald Dworkin, Robert Alexys,
enfim, todos os autores atuais, que vão herdar precisamente essa
grande questão: qual certeza podemos ter do direito, da aplicação?
Quem limita o aplicador? Essa é uma idéia que vai ganhar foros de
consistência exatamente na' reflexão mais complexa desses autores.

Em primeiro lugar, o texto é muito mais aberto do que julgava
Kelsen. Um quadro das leituras possíveis, eu jamais vou poder traçar,
até porque esse quadro é móvel na história. O que entendemos por
uma palavra hoje não é certamente o que vamos entender por essa
mesma palavra daqui a dez anos. Pensem, por exemplo, mulher
honesta em 1950 e hoje, ou qualquer outra palavra que quiserem. As
práticas sociais são doadoras de sentido e são mutáveis, por isso a
tessitura do Direito mode rno é textual, para possibilitar que a
sociedade seja sempre regida.

Exatamente descobrindo isso, esses autores vão sofisticar um grau
no que Laurence Kohlberg ! chama de desenvolvimento moral. Para
Kohlberg, eu teria seis níveisde desenvolvimento moral - três que se
dividem, cada um deles,1 em dois; seis, portanto. Desde a
modernidade, nós nos localizaríamos no último estágio de
desenvolvimento moral, que i seria o princípio lógico, aquele estágio de
normas gerais abstratas, válidas para todo o mundo. Esse estágio se
subdividiria em dois. O primeiro, aquele que vivemos até pouco
tempo. As leis feitas são vistas como aplicáveis, doa a quem doer. O
segundo e último estágio de desenvolvimento moral, esse para o qual,
acredito, agora estaremos transitando, a sensibilidade na hora de
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aplicar, um retorno à pré-modernidade para resgatarmos
Aristóteles, mas em um outro conceito. Aristóteles dizia: "Lei alguma
regula sua própria aplicação". Por definição, uma lei não se auto-
aplica. Essa lição aristotélica está mais presente do que nunca.

Não podemos ter a ilusão moderna, sob pena de criarmos um mito
ainda maior de que, ao fazermos uma lei, que seja uma regra, ou seja,
pretenda regular suas próprias condições de aplicação, vá ser
aplicada por isso, tenhamos resolvido o problema por isso. A
dimensão dos aphcadores é fundamental. E por que é fundamental?
Porque, na verdade, normas gerais abstratas, o trabalho do
Legislativo é da maior relevância, mas não esgota o trabalho do
Direito, é apenas o início dele. O problema é: você já conheceu
alguém abstrato e geral? O problema que o pós-modernismo coloca
na arquitetura: a arquitetura moderna é uma beleza, pena que gente
concreta tenha que viver ali. Quem já transitou por um prédio moderno
sabe disso. Você é assado de manhã, frito à tarde e congelado à
noite. São obras para a humanidade.

O Direito foi feito para a humanidade, que obviamente não toma café
com ninguém, não sente frio por definição. Uma das características
pós-modernas é essa, o Direito é feito para nós, pessoas concretas,
que vivemos. Só um Juiz, um homem pode fazer essa mediação da lei
válida, que passou pelo crivo da generalidade para a questão
concreta.

Gostaria de retomar um exemplo de Klaus Günther, falando sobre
essa primeira modernidade, essa que acreditava que o trabalho de se
fazerem leis gerais e abstratas esgotava todo o trabalho do Direito e o
resto passaria a ser mecânico. Esse é um exemplo de ordem moral,
mas pode ser aplicado no Direito.

Klaus Günther diz o seguinte: lendo Kant, é impossível discordar de
suas afirmações. Ele afirma que, no terreno normativo, não se pode
agir de outro modo que não seja de forma geral, abstrata. Tenho que
observar o que Kant chamou de interativo categórico: aja de tal forma,
que a máxima da sua ação seja sempre uma lei universal.

Exatamente nesse campo, é indiscutível, a tarefa legislativa é essa.
Mas será que isso é suficiente para todo direito, ou para todo universo
mora!?

A confusão entre a dimensão da elaboração da norma jurídica e da
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aplicação da norma pode 1 ser vista nos exemplos de Kant. Um
exemplo é recorrente nos textos dele: ele quer mostrar que, muitas
vezes, é necessário atuar universalmente, ainda que doa
profundamente, ainda que 'essa seja uma tarefa extremamente difícil.

Ele, professor em Kõnigsberg, a Revolução Francesa em curso,
numa Prússia autoritária, igozando de liberdade de cátedra, pode
ensinar a sua teoria. E uma defesa extremamente sofisticada das
idéias de liberdade, iguadade e propriedade privada, idéias da
Revolução Francesa em cuso, e o cáiser tem uma polícia política que
persegue, tortura e mata aqueles que se opõem ao autoritarismo que
ele desenvolve.

No caso, enquanto Kant: dava aulas, um membro do movimento
estudantil entra esbaforido na sala e lhe pede guarita, porque estava
sendo perseguido pela 'polícia política do cáiser. Kant sabe
perfeitamente que a políciá política do cáiser tortura e mata, e diz:
"Senta aqui", e lhe oferece 'a sua mesa, debaixo da qual o estudante
se esconde, durante a aulai Kant é interrompido pela polícia, que lhe
solicita licença para revistar a sala. Kant permite e continua dando
aulas sentado. A sala é revistada, não pedem a Kant que se levante,
agradecem, mas um deles lhe indaga: "Professor, o senhor viu o
Fulano?". Kant diz: "Vi, está debaixo da mesa".

Por que a justificativa de Kant em relação a esse exemplo? Porque
ele não pode mentir. Não mentir é um princípio universal. Imaginem o
caos que seria a sociedade]  todos mentissem uns para os outros.
Obviamente, não mentir é um princípio válido universalmente.

Günther, comentando Kant, diz que ele se esqueceu de que, se o
princípio de não mentir é válido universalmente, esse princípio não
esgota a dimensão normativa por princípio. Certamente, se
mentíssemos, seria um caos. Mas, se delatássemos, o caos seria
menor?

É claro que o princípio de não mentir é válido, e é óbvio que o
princípio de não delatar, também. O que definirá quando aplico um ou
outro é a situação de aplicação.

A crença de que uma norma se aplica por ela só é que levou Kant a
essa simplificação. E olhem hue estamos falando de uma pessoa que
era, sem dúvida alguma, na época, o mais preocupada possível em
ser correta, isenta. E hoje, ibara nós e certamente para todos vocês
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também, é absurdo o que ele fez. No entanto, era cego a essa
sofisticação que podemos ter hoje, graças à experiência do próprio
Kant, revendo-a, vendo que, na verdade, leis são princípios, não são
regras. Ainda que uma lei pretenda esgotar a sua situação de
aplicação, não há situação de aplicação no mundo que não seja única,
não requeira do aplicador imenso trabalho para que injustiça não seja
cometida. O ordenamento é necessariamente complexo, porque, se
existe o princípio da publicidade, há o da privacidade. E tenho que
estar sempre muito preocupado com o oposto do que estou
trabalhando, porque é assim que a situação poderá me dizer o que
vou regulamentar, como vou proceder.

A idéia central é precisamente não abrirmos mão do conhecimento
que podemos ter agora em razão da nossa própria experiência
prática. E óbvio que é necessário haver racionalização, mas, para
começar, não tenho que exigir coisas sobre-humanas de ninguém,
como faz a lei. Quais são os dispositivos revogados? Por mais que eu
os aliste, vão ficar dispositivos de fora, que não conheço, e não
conheço porque não posso saber tudo. E "eu", nesse caso, é qualquer
um.

Num dado momento, essa pretensão iluminista é ridícula, para dizer
o mínimo. Não vou racionalizar, criando mitos outra vez. Racionalizar,
apenas se eu estabelecer meus limites, apenas se incorporar a
questão principiológica como um todo. E racionalizar para que eu
tenha princípios operacionais. Sem dúvida alguma, isso é
extremamente relevante para que o Legislativo exerça o papel central,
que é reclamado dele pela própria ordem constitucional, de órgão
fixador das normas abstratas sob as quais vamos viver, mas sabendo
que essas normas são abstratas por definição e que a sua
concretização é uma outra tarefa. Elas têm que passar pelo crivo da
universalidade para serem válidas, não podem excluir ninguém por
definição, não podem estabelecer privilégios odiosos por definição.
Mas tem que haver alguém para ver isso no concreto.

Norma não se auto-aplica por definição. Conquistas sociais não se
esgotam na lei, passam pelas instâncias de execução. E bom os
movimentos sociais saberem disso também. E claro que um texto
aprovado pode adquirir o sentido oposto no momento de aplicar. E um
risco, e é com esse risco que a atual ciência do Direito lida.
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Espero ter contribuído para o debate. Minha preocupação central

é trazer isso que hoje é tido como ciência do Direito para reflexão
dessa questão, que tem necessariamente que restringir ou ver os
limites da própria racionalidade humana ao buscar prescrevê-la. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Leonardo
Caríssimo Presidente, Deputado Wanderley Ávila; ilustre

coordenador dos debates, Deputado Eduardo Brandão; colegas
participantes deste painel db fórum técnico sobre a consolidação das
leis e o aperfeiçoamento da democracia; participantes do evento; em
primeiro lugar, agradeço o convite formulado a mim por esta Casa
para participar deste fórum. Acredito que os organizadores do evento
tenham sido extremamente felizes ao convidarem para falar, em
primeiro lugar, o Prof. Metuelick de Carvalho Neto, dando-me, em
seguida, a palavra. Iremos, naturalmente, mudar de um plano para
outro, planos diametralmente opostos. As colocações do Prof.
Menelick, fora de dúvida, são as de um filósofo, de um cientista, de
um pensador que merece toco o nosso respeito e admiração.

O tema a mim apresentado para debate diz respeito à multiplicidade
de leis e às dificuldades dos, operadores do Direito. Então, tenho que
descer muito ao dia-a-dia da aplicação, da interpretação da lei, do
conhecimento da legislação, ida sua vigência e os múltiplos problemas
daí resultantes para aqueles que, genericamente, chamamos de
operadores do Direito, legisladores, Juízes, membros do Ministério
Público, advogados e todo aqueles que lidam com o dia-a-dia da
aplicação das normas jurídics. O Brasil é um país de Direito escrito,
e, portanto, em geral, vamos buscar nas normas editadas a solução
dê determinados problemas, embora, na sua aplicação e
interpretação, como é óbvio, tenhamos que levar em conta os
princípios fundamentais.

Se falarmos em multiplicidade de leis no Brasil, começamos já a
pensar na Constituição de 1988, que hoje tem - estou com medo de
errar várias vezes - 36 emendas; na Constituição do Estado de Minas
Gerais, que tem 52 emendas; em uma legislação complementar
federal que já chegou à Lei 1 Complementar Federal n° 113, em que
estão estatutos, leis orgânicás etc. Se falarmos em legislação federal
ordinária, se não estou enganado, a última lei tem o número 10.470.
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Há um quadra feito em 1999 que registrava que tínhamos, na País,
entre leis complementares, delegadas, ordinárias, decretos-lei,
decretos de governas provisórios, decretos legislativos, mais de 28 mil
leis, senda mais de 14 mil de caráter geral. Isso, na plano federal.
Entre estas, temos os múltiplos códigos brasileiras. Ao lado destes, o
Código Civil, o Código Penal, os Códigos Processual Civil. Processual
Penal, Comercial, Tributário, Consolidação das Leis do Trabalho,
Código Eleitoral, e vai por aí afora, temos toda uma legislação
complementar extravagante, especial, de origem federal. Se fizermos
uma referência às medidas provisórias, antes da Emenda à
Constituição n° 32, os operadorõs do direito chegavam à loucura. Era
dificílimo conseguir saber o que estava em vigor, a que não estava em
vigor, porque havia número diferente de medida provisória sobre o
mesmo assunto. A partir de um determinado momento, começou a
haver o número seguido da edição, a diferença entre as edições.

Lembro-me de um episódio na minha área, direito penal e processo
penal, relativa à Medida Provisória n° 1.571. A edição do mês de
setembro tinha uma norma penal não incriminadora. Sempre houve o
debate sobre o fato de que não podia existir uma norma penal
incriminadora, embora o art. 62 não tivesse limites de conteúdo. Mas
era uma norma penal não incriminadora. Ela saiu na edição de
setembro e de outubro. Na de novembro, não veio mais o texto.
Ficamos em uma situação complicada, porque norma penal tinha
aplicação para o futuro e para o passado, e a medida provisória,
mesmo modificada, tinha vigência para a frente. Ficava-se realmente
num estado de completo desespero para conhecimento da legislação.

Se fizermos abstração de decretos, regulamentos, resoluções,
portarias, instruções normativas, regimentos internos, se pensarmos
em um plano mineiro, temos, ao lado da nossa Constituição, com mais
de 50 emendas, as leis complementares federais, estaduais até a n°
64, as leis ordinárias mineiras, a última é a 14.267, aprovada na
semana passada. E Minas tem 853 municípios. Cada um, por sua vez,
possui sua lei orgânica municipal e legislações ordinárias municipais.
E óbvio que os operadores do direito, em geral, têm uma tremenda
dificuldade de simplesmente conheceras leis.

Dizem que é muito fácil: "Basta consultar a Internet, no site da
Presidência da República, que se verá o tópico "legislação", ou entrar
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no "site" da Assembléia de Minas. Assim, .estaremos raciocinando
com grandes centros. Sou Presidente da OAB - MC há cinco anos.
Temos, em Minas, 853 municípios e cerca de 300 comarcas. A OAB
tem subseções em 141 cidades. Não consegui interligar todas as
subseções da OAB-MG, porque não temos provedor de Internet em
todas as cidades mineiras. O maior provedor do Estado de Minas
Gerais, de maior abrangência estadual, com o qual a OAB
recentemente fez contrato, é a UAI, do grupo "Estado de Minas", que
está presente em 102 cidades. Então, é extremamente difícil, se
pensarmos em 170 milhões de brasileiros, com 2 ou 3 milhões que
têm acesso à Internet. Então, não se pode raciocinar assim, dentro do
nosso Estado, que é a segunda ou terceira economia do País,
dependendo do fator a ser considerado.

A pesquisa de texto e de vigência das leis - se está em vigor ou não,
qual a data de vigência, a revogação ou derrogação, o velho
comentário sobre aquele dispositivo final "revogam-se as disposições
em contrário", e a proposta de que é preciso haver revogação
expressa, senão não vai mudar nada, se a lei nova estiver em conflito
com a anterior, uma revoga a outra - nos leva a pensar na dificuldade
decorrente desse quadro gigantesco de atos normativos legislativos
que compõem o ordenamerito jurídico brasileiro e contribuem para os
múltiplos problemas que são levados ao Poder Judiciário na aplicação
e interpretação das leis, nas divergências de decisões e
jurisprudências, que até levam a propostas como a de edição de
súmula vinculante para suprir deficiências de uma legislação que
muitas vezes não se consegue entender satisfatoriamente. Gostaria
de pontuar alguns casos curiosos, para tornar mais agradável a
exposição.

O nosso saudoso Orlando Magalhães de Carvalho, professor de
Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da UFMG, ex-Reitor
da Universidade, mestre de sucessivas gerações na Casa de Afonso
Pena, em meu caso pessoal, foi professor do meu pai e, depois, meu
professor, ainda fui seu colega como professor na escola durante
muitos anos, sempre citava uma piada para os seus alunos sobre um
livreiro inglês. O livreiro inglês recebeu um francês que foi comprar
uma edição da Constituição francesa. E o livreiro inglês disse: "Não
trabalhamos com publicações periódicas".
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Temos esse problema. Hoje, o aluno de direito já compra a
edição 2002 do Código desatualizada. Na semana passada, quando,
felizmente, a UFMG voltou a funcionar, eu disse aos meus alunos:
"Vocês têm que comprar a edição 2002 do Código, mas ela já está
desatualizada, podem ter certeza".

Um segundo exemplo curioso aconteceu comigo no início de minha
vida profissional. Fui fazer uma audiência em Patrocínio, por volta de
1977. Havia várias testemunhas que seriam ouvidas. Uma das
pessoas que havia sido intimada não compareceu. Então, o Juiz
mandou buscá-la. O Oficial de Justiça trouxe a testemunha, e o Juiz
decretou sua prisão por 15 dias. Aí, eu, cuidadosamente - porque era
advogado novo e preocupado -, disse a ele: "Doutor, essa lei que o
senhor está citando já está revogada". O Juiz tinha um codigozinho
velho, o dispositivo já estava revogado, e ele não podia mais ordenar
a prisão da testemunha faltosa. Só poderia aplicar-lhe uma multa.

A falta de cuidado na elaboração legislativa é outro drama que todos
nós enfrentamos. Em 1990, aconteceu um fato inédito. A Lei n°8.137,
de 1990, que trata dos crimes tributários, em seu art. 18, introduziu um
artigo novo no Código Penal Brasileiro dando-lhe um número e
ordenando, em seguida: "Renumerem-se os demais". Foi uma gritaria
geral. Até o samba ia ficar prejudicado porque cita o famoso 171, que
trata do estelionato, em suas músicas. E o 171 ia virar 172. Foi uma
coisa terrível. Foi necessário fazer um barulho tremendo. A lei era de
dezembro e, em fevereiro, o Congresso aprovou a Lei n° 8.176 e
revogou aquele art. 18, deixando o Código Penal do jeito que ele é.
Até os presos do Brasil conhecem o Código. Se perguntarmos a
algum preso qual é o seu caso, ele responde: "Doutor, o meu é 155.".
Já sabe que é o furto. Ou: "O meu é o 121", ou seja, homicídio. No
entanto, alguém teve a falta de cuidado de dizer: "Renumerem-se os
demais.".

Outra situação curiosa é a pressão, como disse o Prof. Menelick,
feita pela televisão brasileira na elaboração legislativa. Em 1998,
tivemos o famoso escândalo de falsificação de remédios. Na mesma
hora, o Congresso se mobilizou e editou a Lei n° 9.677. A ementa da
lei dizia o seguinte: "Transforma em crime hediondo a falsificação de
remédios". A gente lia o texto de cima para baixo, de baixo para cima,
do art. 1° ao último, e não havia nenhuma definição para crime
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hediondo. Aí, veio a dúvida: iríamos interpretar a lei pela ementa?
A ementa vale, não vale, o que fazemos com isso? Dois meses
depois, veio a Lei n° 9.695, que alterou a lei de crimes hediondos para
incluir a falsificação de remédios. Eles tinham se esquecido de fazer
isso quando alteraram as penas da infração.

Ao lado disso, vivemos um problema de diferenças entre vontade do
legislador e vontade da lei.. Temos na área da justiça penal no Brasil
um problema complicadíssimo que está gerando as maiores
discussões. Não foi desejo do Congresso Nacional, mas é verdade.
Em julho do ano passado foi aprovada a Lei n° 10.259, que criou os
Juizados Especiais Federais. Essa lei diz que, para efeito dos
Juizados Especiais Criminais Federais, consideravam-se pequenas
infrações penais os crimes punidos com pena de até dois anos.

Essa lei ficou com "vacatio legis" até janeiro deste ano. De lá para
cá, surgiu o debate: esse novo conceito vale para a justiça estadual ou
não? O legislador não queria que valesse, pois disse: "Para os efeitos
dessa lei". Indo aos princípios constitucionais do ordenamento jurídico
a que se referiu o Prof. Menelick de Carvalho, com sua habitual
proficiência, começamos a discutir o princípio de isonomia: não se
pode dar tratamento desiguãl para a mesma infração. Por exemplo, se
as duas leis tiverem aplicação distinta, teremos o seguinte escândalo:
se eu desacatar um policial estadual, da Policia Militar, ele pode me
prender em flagrante, instaurar o inquérito, e serei processado pelo
crime de desacato. Mas, se eu desacatar um agente da Polícia
Federal, ele não pode me prender em flagrante, só poderá fazer um
TCO e mandar para o juizado, onde posso fazer uma transação, pagar
uma cesta básica, e está resolvido o caso. A infração era a mesma.

Na interpretação desse dispositivo, hoje metade do País entende
que a norma se aplica a todos os Juizados Especiais, estaduais ou
federais. Como efeito disso, mais de 50% dos casos da área penal
foram para o juizado. Hoje, podemos extinguir as Câmaras Criminais
do Tribunal de Alçada do Estado sem problema nenhum, porque a
competência delas acabou; está nas turmas recursais dos juizados.
Isso não foi desejo do legislador. Hoje, alguns tribunais recomendam
que se aplique, outros dão recomendação contrária, causando um
festival de problemas.

Há um grande debate sobre violência doméstica, e o Congresso
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entendeu que devia admitir a adoção daquela medida cautelar,
possível no juízo cível, para afastar o agente do fato do lar, diante de
eventual instauração de um procedimento criminal. Foi votada a Lei n°
10.455, mas o texto ficou tão malfeito que o Presidente da República e
o Ministro da Justiça ficaram diante de uma dificuldade: se vetasse,
iriam falar que o Presidente estava combatendo uma lei que trata da
violência doméstica; se não vetasse, o texto seria absolutamente
complicado para ser aplicado pelo Poder Judiciário. Então, vetaram o
artigo da vigência para cair na regra de introdução ao Código Civil, de
45 dias, prometendo que iam mandar uma outra lei para o Congresso
consertar. Já está quase completando um mês, e nada ainda foi feito.
Esse dispositivo entrará em vigor daqui a pouco.

Tudo isso faz com que, do ponto de vista pragmático, raciocinemos
que a idéia de consolidação das leis ou de racionalização é, sem
dúvida nenhuma, uma idéia boa que pode facilitar a vida dos
operadores do direito em geral e que tem sua razão de ser.

No plano federal, com base no parágrafo único do art. 59 da
Constituição, tivemos a edição da Lei Complementar Federal n° 95, de
1998. Eu, muito desconfiado, ontem, antes de me deitar, resolvi ver se
essa lei ainda está em vigor. Consultando a Internet, vi que ela já foi
alterada, há a Lei Complementar Federal n° 107, de 24/4/2001, que
mudou vários artigos da Lei Complementar n° 95. Daí, fui me
preocupar com o regulamento. Vi os comentários, achei um artigo do
Ives Gandra Martins Filho, mestre pela UNS, um dos teóricos do
assunto sobre consolidação das leis, em que cita o regulamento, o
Decreto n° 2.954, de 29/1/99. Eu me assustei por já haver outro com
pouco mais de dois meses de vigência, o Decreto n° 4.176, de
28/3/2002, que regulamenta a consolidação das leis no plano federal.

A história da consolidação, no plano federal, está regulada pela Lei
Complementar Federal n° 95, com as alterações da Lei Complementar
Federal n° 107, e o regulamento da matéria, hoje, se eu não estiver
enganado, é o Decreto n° 4.176, de 28/3/2002.

Tudo isso para se chegar à conclusão de que, nesse cipoal de leis
em que vivemos, não há como querer que o Poder Judiciário brasileiro
resolva aplicar, com a singeleza dos recursos, esse ordenamento
jurídico aos princípios fundamentais. Vai ser difícil saber o que está e
o que não está em vigor, o que foi revogado e o que foi derrogado.
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Teremos dificuldades até de acesso. Daí, por que nos parece
extremamente válido, considerando as limitações próprias de um
processo dessa natureza, pensar-se num programa de consolidação
da legislação, quer no plano federal, quer no piano estadual. Sem
dúvida, do ponto de vista do cotidiano da vida jurídica, vai-se facilitar a
vida dos operadores do direito. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gabriel Dezen Júnior
Caros componentes da Mesa, senhoras e senhores, gostaria de

começar pela essência da exposição do Dr. Marcelo, que, na parte
final, foi muito feliz, a qual deve ter soado aos senhores como uma
coisa que traduz o caos completo. E exatamente essa a essência. No
Senado Federal, acompanhamos esse trabalho de regulamentação. A
própria Lei Complementar n° 95, antes da alteração, já trazia dentro
de si equívocos de técnica legislativa, que pretendia regulamentar. A
edição de duas leis seqüenciais, nessa linha, alterando pontos
fundamentais, um deles, a própria definição do que seja consolidação,
revela o que é a essência de nossa representação. Hoje, não há
maturação bastante sobre o que seja consolidação de leis no Brasil.

Há uma confusão perigosa entre consolidação e codificação. Há
uma indefinição bastante séria sobre a ação legislativa no processo. A
meu ver, o que acontece no Congresso Nacional hoje é um equívoco.
Sujeitar a consolidação de leis ao processo legislativo - e pretendo
mostrar isso em seguida - é um equivoco.

O Dr. Marcelo falou em multiplicação de leis. Uma instituição
paranaense teve o cuidado de fazer matematicamente essa avaliação.
De 5/10/88 ao final de 2000, período coberto pela pesquisa, chegaram
à cifra astronômica de 14 normas, por dia, no Brasil. Aí se pensa que
isso acontece porque o Brasil é muito grande e tem dois mil e poucos
municípios. Mas uma pessoa que reside em Belo Horizonte e está
sujeita às legislações municipal, estadual, federal, em alguns casos e
à legislação nacional, que é outra ordem jurídica, como a ninguém é
dado escusar o descumprimento da lei alegando desconhecimento,
perguntaria: Que profissional e operador do direito se arrogaria agora
o conhecimento da legislação vigente hoje para qualquer tipo de
fato?". Então, temos um quadro absolutamente caótico.
Coincidentemente, o início do meu trabalho com os senhores hoje é
nessa linha.
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Antes de começar, quero cumprimentar especialmente os
estudantes de Direito que aqui estão presentes pelo atrevimento de
buscarem direito fora da faculdade, pelo desprendimento da limitação
formal que é a cátedra e por estarem vendo agora o que os espera,
em pouco tempo, se o processo não for mudado. Quero cumprimentar
também enfaticamente a Assembléia Legislativa mineira pela
clarividência de chamar a si este debate. A função do legislador, mais
do que nunca, está em debate. No Congresso Nacional já se fala e se
sente isso. Mas é de felicidade ímpar que o Legislativo mineiro chame
a si essa responsabilidade. Até porque vai cair no seu próprio pé, ou
seja, quando os Deputados mineiros sentem que hão que se
consolidar leis, também estão sentindo a deficiência profunda do
processo legislativo em Minas Gerais, quiçá o municipal e o federal.

Preliminarmente, no plano federal, a grande raiz do problema talvez
fosse a deficiência do processo legislativo, principalmente no âmbito
do próprio Legislativo. Sabemos, os Deputados e os senhores
também sabem, que, na maioria das vezes, a iniciativa da ação
legislativa é inspirada por motivos menores, O Dr. Marcelo citou um
caso, e eu vou citar outro. No caso dos "pit bulls", quando a Globo
começou a veicular na televisão e os jornais publicaram que um
desses cachorros tinha mordido o João, corrido atrás de Fulano e
lesionado um garoto, surgiram, como cogumelos depois da chuva, no
Congresso Nacional e nos Estados, inúmeras leis para penalizar o "pit
buli". Ou seja, "pit buli" tem que ser deportado, extinto, castrado, etc.

Aí vem a pergunta. Se amanhã ou depois, o "dobermann" começa a
morder, é preciso fazer uma segunda lei sobre o "doberman"? E se o
cão fila começar também a morder as pessoas? E preciso fazer uma
terceira lei sobre o fila? Vai ter que haver uma cadeira em Direito
Penal, especialista em cachorro perigoso. Se o cão for mestiço, o
problema seria bem pior. E mais ou menos assim que se comporta o
nosso Legislativo. No Congresso Nacional, tivemos três leis vindas da
Câmara para o Senado Federal e duas do Senado para a Câmara
também sobre o "pit buli". E uma provocação que exige mais do que
nunca um pouco de seriedade legislativa. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais está de parabéns por ter sentido que há que se fazer
alguma coisa emergencial mente.

Preliminarmente, até há pouco tempo, tínhamos a consolidação de
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leis como uma curiosidade acadêmica, e não mais do que isso. Os
que se debruçaram sobre o trabalho sentiram a dificuldade enorme
em transitar com um pouco de técnica, principalmente no modelo
brasileiro de consolidação. Os modelos francês e alemão são muito
invocados, mas a realidade legislativa francesa e alemã é outra. No
Brasil temos uma outra prática legislativa. Temos uma outra formação
do legislador. Só recentemente incorporamos aos legislativos o que
nos Estados Unidos já é muito comum, há muito tempo: as
consultorias técnicas especializadas, ou seja, um corpo de consultores
para fazer o destravamento da lei, a redação técnica e a análise de
fundo.

Da década de 70 para cá, tivemos algum incremento nessa área. De
uma curiosidade acadêmica, de um inusitado técnico jurídico, a
consolidação das leis passou a ser um instituto de algum apelo maior.
O eminente Seabra Fagundes dizia que a multiplicação das leis é uma
suposição ingénua, ou mesmo primária, de que os problemas da
coletividade se resolvem com um simples mudar de textos normativos.

Se formos pesquisar essa questão, em termos históricos, vamos
encontrar, pelo menos, duas lições que nos interessam. A primeira, a
tentadora facilidade de legislar a que o mesmo Seabra Fagundes se
referiu, já realidade no seu tempo e muito mais modernamente.
Podemos voltar novamente à exposição do Dr. Marcelo quando fala
em medidas provisórias. Apesar da inspiração italiana do instituto e de
uma construção jurisprudencial firme no Supremo sobre os limites e
os pressupostos de emissão de medida provisória no âmbito federal,
tivemos medida provisória para tudo, desde para a construção de um
busto de bronze em Tiradentes até para a troca de carro do Vice-
Presidente.

E de se perguntar onde está a urgência e a relevância? E de se
responder que a medida provisória foi crucificada no altar da
conveniência legislativa e executiva, a ponto de o Ministro Celso de
Meio, em acórdão histórico do Supremo, dizer que era uma usurpação
da função legislativa do Congresso Nacional. O Ministro Celso de
Meio, quando presidia o Supremo, foi convocado a ir à Câmara para
dar sua opinião sobre a reforma do judiciário, quando lá tramitava a
proposta de emenda à Constituição da reforma do judiciário, hoje no
Senado Federal em primeiro turno.
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Sem que fosse provocado, o Ministro Celso de Mello disse à

Câmara que ou a ela iniciava a regulamentação da medida provisória
ou o Supremo firmaria jurisprudência para impugnar o instituto. Essa
tentadora facilidade de legislar, de que as medidas provisórias são um
exemplo, propaga-se também nos Legislativos. Hoje, temos iniciativas
de projetos de lei, no âmbito estadual e federal, em que não há uma
inspiração maior do legislador. Ele trafega ao sabor dos ventos, das
conveniências e das teses mais polêmicas, e não dá atenção ao que
se pode legislar.

Essa realidade levou ao aparecimento - em nível doutrinário, no
Supremo, há cerca de dois anos - do princípio da proporcionalidade
do Legislativo, ou seja, o ato de legislar exige um exercício de
demonstração da necessidade legislativa, do cabimento do
instrumento, O Prof. Menelick falou, há pouco, sobre as leis formais e
materiais. Sob a denominação de lei legisla-se sobre tudo, veiculando
atos administrativos formalmente considerados.

Há que se perquirir, também, na proporcionalidade, a necessidade
de intervenção da legislação sobre as dificuldades privadas. Relatei,
no Senado, há tempos, um projeto de lei, vindo da Câmara, que
regulamentava a função de decorador. O argumento era baseado no
art. 5°, inciso III - se não estou equivocado -, que estabelece "que é
livre o exercício de qualquer função, trabalho ou ofício, atendidas as
limitações da lei". E uma leitura rasa ao extremo: se a lei limitar está
limitado. Isso tem de ser visto sob o ângulo da proporcionalidade, ou
seja, qual é o interesse público em se legislar, regulamentando a
atividade do decorador? Não que seja função menor, mas qual é o
resultado de uma decoração deficiente? O mesmo que o de uma
advocacia deficiente ou de uma cirurgia intracraniana malfeita? Há um
abismo de diferença. Temos de ler a Constituição com abstração, com
profundidade. Houve um exemplo lamentável do TRT, da Paraíba,
que, baseado no art. 37, inciso II, que determina que "os cargos e
empregos públicos são providoâ por concurso público, exceto os em
comissão, definidos em lei", transformou quase tudo, naquele Estado,
em cargo em comissão, ou seja, de Oficial Judiciário a Técnico
Judiciário. Com base em quê? Por que a Constituição diz que a lei
pode fazer essa transformação? Porque há uma inerência à atividade.

Esse princípio da proporcionalidade, inspirado pela jurisprudência,
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terá de ser vertido em princípio processual legislativo, tanto no
âmbito federal - já elaboramos uma proposta de emenda à
Constituição, que tramita no Senado -, quanto no âmbito estadual, a
fim de se consolidarem na Constituição mineira princípios processuais
legislativos de contenção ao excesso legiferante, não só de autoria
parlamentar, mas também extraparlamentar. Por exemplo, pode-se
constitucionalizar que matéria codificável só poderá ser tratada em
código, ou seja, acabar com a legislação esporádica. Usando o tema
PMMG como exemplo, vamos fazer uma lei para prever o calibre 38,
outra lei que obriga o seguro de vida, uma terceira lei para o colete
salva-vidas. E assim por diante. Se tudo isso for colocado na
legislação policial mineira, será conferida unicidade material ao
documento, facilitando a vida de todos: do legislador, dos profissionais
do direito, do policial e do cidadão.

Uma das primeiras iniciativas que se poderia recomendar em termos
de saúde legislativa seria se constitucionalizarem, nas Constituições
Federal e Constituição Estadual, princípios processuais que
impusessem uma contenção a esse excesso de atividade legislativa.

Prosseguindo na primeira nota histórica, temos o Dr. Sérgio Otero, o
Artur Pereira Castilho Neto e o Nelson Hungria, que fala em hipertrofia
legislativa, em elefantíase legislativa, em curandeirismo legislativo.
Isso na época em que atuava com maior vigor na área doutrinária. O
foco parece se fechar sobre o Legislativo. Daí, mais uma vez, o mérito
da Assembléia Legislativa mineira. Há que se ter uma noção de
legislação que impeça esse curandeirismo, ou seja, legislar-se para a
tese primária, para o fato concretamente posto.

Tomei a liberdade de historiar a evolução da matéria no plano
federal, as leis complementares feitas segundo o PND, o Decreto n°
85.022, mas fui informado de que esse material será entregue aos
senhores. Portanto, não repetirei essa legislação. Trata-se de uma
nota histórica, que poderá ser importante para uma futura consulta.

Com relação ao aspecto jurídico, as Leis Complementares Federais
nos 95 e 107 impõem, em síntese, o seguinte perfil para a ação
consolidatória: "1° - A consolidação consiste na integração de todas as
leis pertinentes a certa matéria, num único diploma legal, revogando-
se formalmente as leis incorporadas em consolidação, sem modificar
o alcance nem a interrupção da força normativa dos períodos
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consolidados."
Logo em seguida, passarei para a análise jurídica, e veremos que

não é bem assim: "b) Entre outros movimentos, a consolidação
aceitaria a introdução de novas divisões ao texto-base, o que parece
uma exigência lógica. Se pegarmos quatro, cinco, seis ou sete leis,
hão que se refazer a paginação, a titulação, as seções, as subseções,
as numerações novas, as novas partículas internas e a fusão de
dispositivos e se atualizar valores, o que também me parece óbvio.
Agora, o problema: a supressão de dispositivos declarados
inconstitucionais e a indicação do que não for recepcionado e do que
está revogado implicitamente a esses dois tópicos da consolidação,
que me parecem centrais.

Na letra "c": "Previsão de que o levantamento da legislação a ser
consolidada seria uma matéria situada tanto no âmbito executivo
quando no legislativo". Parece-me que não. Não é ação legislativa
consolidatória. Voltaremos a isso em seguida.

Na letra 'd", outra complicação da lei federal: "A previsão de que a
apreciação dos projetos de lei de consolidação, no caso, pelo
Legislativo Federal, seguiria o processo bicameral em processo
legislativo simplificado". Também aqui me parece haver equivoco.
Essa normatividade que vem das duas leis complementares federais
citadas leva à fixação de pelo menos três pontos de extremo relevo
jurídico que terão de ser desamarrados: o primeiro é a exata
dimensão da ação legislativa na consolidação; o segundo, a
possibilidade de simplificação processual na codificação. Eu iria mais
longe: a necessidade de processo legislativo dos projetos de
consolidação.

Por último, a adoção, pelo consolidador, de juízo sobre recepção e
revogação. Com o pouco tempo que temos aqui, tentaremos uma
visão rápida do que seja cada um deles. Quanto à ação legislativa, há
que se discernir, preliminarmente, consolidação de codificação. Na
codificação, temos a atividade legislativa "stricto sensu". Temos uma
ação de inovação jurídica. Temos a obediência do princípio da reserva
legal e da legalidade estrita do art. 50, II, da Constituição. Na
codificação, o legislador inova o direito, revoga o direito, interrompe
força normativa.

Na consolidação, contrariamente, não há ação legislativa. Não se
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está inovando o direito. O que se está fazendo é, exclusivamente,
usar o direito preexistente, mas disseminado, e integrá-lo - daí o verbo
da Lei Complementar n° 95 - em um texto único, sem inovação
jurídica.

Essa codificação que o Dr. João Batista Vilela prega como solução
para o processo de leis parece-me que seria mais adequada para um
momento futuro, ou seja, a codificação não vai resolver o problema da
legislação hoje existente. Ela seria parâmetro para novas ações
legislativas, ou seja, você reúne ao texto a matéria afim em um único
documento jurídico e depois verte esse documento, tendo como
referência única esse documento, e altera, sempre revogando
expressamente, como manda a, Lei Complementar n° 95. Qual é a
ação legislativa na codificação? E legislativa "stricto sensu".

Na consolidação, parece-me, é exclusivamente fiscalizatório. O art.
49, inciso Xl, da Constituição Federal diz que "cumpre ao Congresso
Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em
face da competência normativa dos Poderes Executivo e Judiciário,
que também têm atribuição normativa".

O princípio, a teoria, a doutrina dos Poderes implícitos que se aplica
a direito constitucional impõe que o Legislativo, em face de excessos
normativos executivos, principalmente, aja suspendendo a eficácia de
tais dispositivos. Parece, então, que isso fornece uma base segura
para o que seja a ação legislativa na ação consolidatária. As leis
codificadas ou o que se queira chamar de processo de lei de
consolidação que venha ao parlamento estadual, no caso dos
senhores, não viriam para ser votadas pelo parlamento, não viriam
para ser emendadas pelo parlamento; viriam ao parlamento apenas
para que o Legislativo Estadual, assim com o Federal e o Municipal,
fizessem uma análise da perfeição técnico-jurídica do processo e
impugnassem eventuais tentativas legiferantes dentro da
consolidação, quando sentissem que o órgão consolidador, que é o
Executivo, estivesse apenas consolidando ou se, a pretexto de
consolidar, estivesse inovando o direito. Então, a ação legislativa seria
limitada à apreciação da consolidação enquanto consolidatória, com
expresso repúdio pelo que seria uma tentativa nova de legislação,
quer por boa-fé, quer por má-fé. Mas se o texto consolidado inova o
direito, teria de ser impugnado pelo Legislativo. Nesse sentido, não
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teríamos projeto de lei, teríamos o texto codificado, dado ao
parlamento, que, por decreto ou por resolução, resolveria ou
decretaria a perfeição técnica do texto consolidado. Não seria
aprovação de lei nova, seria apenas um aval de que a ação
consolidatória está tecnicamente correta.

Quanto à simplificação processual, a adoção da tese de que não
tramita o projeto de lei é bastante. Não se aplica o processo legislativo
constitucional estadual nem o federal nesse projeto de lei de
consolidação. Ele vai entrar como projeto de lei consolidada e tramitar
sob a forma de projeto, de decreto do Legislativo ou de resolução,
cuja aprovação mostra que há perfeição técnica na consolidação.

De qualquer sorte, pretender simplificar a golpe de lei complementar
o processo legislativo para a elaboração de uma lei, parece-me
materialmente inconstitucional. A doutrina brasileira (Alexandre de
Morais, Celso Bastos, Yves Gandra, entre outros), com amparo
jurisprudencial, diz que o processo legislativo é direito e a garantia
constitucional, fundamental. Se a ninguém é dado fazer senão o que a
lei obriga, obrigar, por lei, exigiria uma sujeição a formalidades
constitucionais mínimas de elaboração de normas jurídicas. Então,
mesmo que se entenda que tramita a lei de consolidação, parece-me
materialmente inconstitucional a simplificação processual. Não caberia
no caso, já que é uma garantia constitucional protegida por cláusula
pétrea.

Quanto aos juízos consolidatários acerca de recepção, revogação e
inconstitucionalidade, a lei complementar federal citada mudou a sua
versão, tirando do consolidador a possibilidade de qualquer juízo
consolidatório, circunscrevendo essa declaração a quem já tiver
contra si ação direta ou ação declaratória julgadas pelo Supremo -
agora, também, pela DPF em alguns casos - ou suspensão pelo
Senado de legislação dita inconstitucional pontualmente. De acordo
com a lei complementar, em sua primeira versão, seria dada ao
consolidador a emissão de juízo de inconstitucionalidade. Assim, o
órgão executivo, a quem incumbe a ação consolidatória, se
transformaria numa espécie de corte constitucional executiva, que
funcionaria sem as amarras do processo legislativo ilegal. Então, o
juízo de inconstitucionalidade é necessário, extirpa o tecido podre da
legislação, mas há que se estar preso pelo menos às declarações

rÀ



521
judiciais de inconstitucionalidade.

Mais perigoso do que isso, a revogação e a recepção da lei têm de
ser antecedidas de cuidados. Os que operam o direito sabem que a
conclusão sobre a recepção de lei exige maturação jurídica que, no
caso de matéria constitucional, costuma demandar mais do que uma
década. Então, um juízo executivo unilateral sobre o que foi ou não
recepcionado, é perigosíssimo porque pode não ter ainda um cotejo,
um contraste judiciário sobre aquela matéria em relação à sua
pretensão constitucional. O mesmo raciocínio se aplica à ação da
revogação.

Algumas notas que me parecem pertinentes quanto a ação
legislativa. Primeiro, não será aceita negativa de consolidação a partir
do juízo executivo de inconstitucional idade. Como já dissemos, vai
exigir maturação jurídica, pelo menos para ver a não-consolidação.
Segundo, não será aceito juízo executivo exclusivo sobre recepção de
direito pré-constitucional, nem sobre a formalização expressa de
revogação tácita, o que também poderia levar a inovação jurídica. O
Executivo acha que foi revogado, o Judiciário, não. No contraste,
como a consolidação faz desaparecer o texto-parâmetro, teríamos
uma inovação jurídica para o arrepio do Judiciário. Terceiro, o
processo de consolidação legislativa dependeria de um juízo de
admissibilidade da perfeição técnica e um juízo político do Legislativo
que, diante da inovação jurídica, da fusão ou da supressão que
ofendessem o direito, estaria decidido pela denegação, ou seja,
rejeitando a consolidação.

Finalmente, as únicas emendas que me parecem aceitáveis nesse
processo seriam as que se referem apenas à redação técnica
legislativa; as emendas de mérito já seriam a legislação e não
caberiam jamais na consolidação.

Por fim, a ação legislativa nos parece nitidamente do controle do
processo executivo de consolidação, visando à inovação jurídica. Não
teríamos processo legislativo "estricto sensu" e teríamos de ter as
cautelas fundamentais quanto à revogação, à recepção e à
inconstitucionalidade, de forma a não permitir que o texto legislativo
consolidado desaguasse em inovação jurídica ao arrepio do devido
processo legislativo.

Essas eram as poucas palavras que tínhamos a dizer aos senhores.
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Estamos à disposição. Muito obrigado.

Palavras da Sra. Mansa de Souza Alonso
Bom-dia a todos. Inicialmente, gostaria de parabenizar pela iniciativa

deste fórum técnico sobre a consolidação, ressaltando a relevância
dos objetivos propostos, quais sejam: empreender discussão sobre as
referências da racionalização da atividade legislativa e provocar a
reflexão sobre o próprio ato de legislar.

Refletir sobre o tema da consolidação, entendida como forma de
racionalização do ordenamento jurídico, assume papel relevante no
País, não apenas em vista da nossa tradição escrita ou da chamada
cultura brasileira de produção fecunda de leis, mas antes e
principalmente pela dinâmica das mudanças institucionais a produzir
um quadro de contínua adaptação do sistema jurídico às múltiplas
demandas sociais a que temos assistido, notadamente nos últimos
anos.

Nesse sentido, podemos observar que o processo de elaboração
legislativa não se caracteriza pela sistematização, correspondendo
muito mais a um processo tópico, dinâmico e prospectivo, ou seja,
voltado para o futuro, como bem mencionou o Prof. Menelick. Além
disso, a lógica do Legislativo não é técnica, mas basicamente política,
o que naturalmente dificulta a sistematização ideal imposta pela
técnica jurídica de elaboração de leis.

Nesse contexto, a tarefa de facilitar a compreensão das leis que
regem a vida do cidadão brasileiro, que poderia estar consubstanciada
nesse projeto de consolidação da legislação federal, criado a partir da
edição da Lei Complementar n° 95, dentro desses limites de
racionalização e facilitação da identificação das normas pelo cidadão,
assumiu importância crucial como instrumento destinado a permitir o
exercício pleno da cidadania e, conseqüentemente, o aperfeiçoamento
da democracia.

Dúvidas e questionamentos sobre a eficácia e a efetividade do
modelo adotado pelo Executivo para cumprimento da mencionada lei
complementar surgiram e se renovam constantemente, o que, aliás,
foi objeto das observações feitas pelos ilustres palestrantes.

Durante todo o desenrolar dos trabalhos de consolidação dos quais
tive a oportunidade de participar como integrante do grupo executivo
da Casa Civil da Presidência da República, instituído em março de
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1998, teria breves registros a fazer aos senhores, a título de
contribuição para este debate, sobre a evolução desse projeto, que
obviamente não poderia ter como objetivo a consolidação da
legislação federal, pronta e acabada. Já de início, com a leitura da lei
e com a perspectiva de realização do trabalho em prazo
absolutamente exíguo - à época da edição da lei, o Executivo teria dez
meses para concluí-lo -, a primeira das tarefas foi exatamente fazer
um recorte nesse trabalho que seria empreendido pelo grupo, no
Executivo.

A primeira tarefa da qual se ocupou o grupo executivo da Casa Civil,
juntamente com os Ministérios, foi o levantamento quantitativo. As
observações e a memória desse trabalho já estão disponíveis na
página Planalto, com todas as informações sobre o andamento
desses trabalhos.

Conforme o Dr. Gabriel, o primeiro susto foi a quantidade de normas
legais em vigor; de início eram em torno de 27 mil a 28 mil leis, das
quais cerca de 14 mil seriam passíveis de consolidação, uma vez que
seriam normas de caráter geral.

O passo seguinte à seleção desses diplomas legais seria a definição
de uma relação custo-benefício para elaboração e conclusão desse
trabalho de forma minimamente aceitável. O que poderia ser feito,
com esse primeiro objetivo já definido, seria a facilitação do trabalho
dos operadores do direito e do cidadão, destinatário final da
legislação.

Na época visualizou-se a primeira necessidade de alteração da lei
complementar, com relação ao prazo, porque um prazo de dez meses
para a conclusão do trabalho seria inviável.

Os trabalhos iniciaram-se contando com a 'expertise" técnica dos
ministérios. Aqueles que trabalham diretamente com essa legislação
teriam maior facilidade na identificação da legislação de sua área e
dos diplomas legais que estivessem em vigor, quais poderiam ser
agrupados e em que medida.

A tarefa seguinte contou com a cooperação do PRODASEN, que,
em tempo recorde, desenvolveu aplicativo destinado a facilitar a
execução dos trabalhos. Esse aplicativo tinha dois objetivos principais,
e o primeiro deles seria criar um banco de dados textual.

Logo no início do trabalho, deparamos com um gravíssimo
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problema. Não tínhamos um banco de dados oficial da legislação
federal e grande parte da legislação deveria ser digitada para facilitar
o trabalho. Não se pode trabalhar com 14 mil normas, em "word", de
forma simplificada.

Esse aplicativo foi desenvolvido. Em julho começaram os primeiros
trabalhos de treinamento e elaboração do banco de dados textual.
Como resultado, temos dez projetos de lei com indicação de
revogação expressa de diplomas legais. Esse foi o primeiro trabalho
em que se conseguiu avançar, não só no Executivo, mas também no
Legislativo. Na Câmara dos Deputados, há três projetos como esses,
em fase final de aprovação, nas Comissões de Constituição e Justiça
e de Redação.

Em 1999 foram concluídos dois projetos de consolidação, que
aguardam parecer nas mesmas Comissões.

Esses breves registros têm o objetivo único de trazer ao
conhecimento dos senhores a dimensão do trabalho que foi
empreendido, por determinação legal, pelo Poder Executivo.

Com essas considerações e a partir das observações feitas pelos
ilustres palestrantes, gostaria agora de trazer ao debate algumas
questões que a mim têm causado certa perplexidade. Não vou
direcioná-las. Gostaria que o coordenador definisse depois a melhor
forma de condução dos trabalhos, mas tenho algumas questões que
começarei a enumerar.

A primeira delas refere-se ao objetivo da sistematização do
ordenamento jurídico. Será que esse objetivo pode prosperar diante
da dinâmica do nosso quadro normativo? Segunda: o projeto de
consolidação poderia se constituir em oportunidade de reparação de
danos causados pela imprevisão ou imperícia do legislador? Terceira:
em que medida os cursos jurídicos cumprem o papel de preparar
profissionais habilitados a produzirem instrumentos legais, adequados
também do ponto de vista da técnica legislativa aos propósitos do
legislador? Essa é uma questão que a mim causa grande
perplexidade, de fato.

Outra questão seria como alterar práticas legislativas viciosas,
como, por exemplo, a de incluir disposições de caráter permanente
em norma de vigência limitada, como é o caso das leis orçamentárias
anuais. Gostaria apenas de abrir parêntese, porque essa foi uma das
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questões para as quais foi mais difícil buscar soluções, nesse
trabalho de consolidação. Embora essa prática tivesse sido
largamente criticada por doutrinadores da estirpe do Prof. Vítor Nunes
Leal, por exemplo, ela se propaga e continua, desde a década de 20
até os nossos dias, a ser praticada. No final da década de 20, o
Ministro da Fazenda fazia publicar o que ele chamou de
"Consolidação das Disposições Orçamentárias de Caráter
Permanente". Tivemos a Lei n° 4.320, que é a lei orçamentária, mas,
efetivamente, em várias das nossas leis orçamentárias anuais são
incluídas alterações que se propagam ao longo do tempo. Como,
então, consolidar e declarar revogadas normas de vigência limitada?

A penúltima questão refere-se à rigidez dos preceitos legais, que
tem vantagens e desvantagens. Será que a rigidez, na aplicação do
princípio da legalidade, por exemplo, permite o avanço institucional
que se pretende? A última questão: as sucessivas emendas à
Constituição de 1988, como bem lembrou o nosso querido Dr. Gabriel,
parecem demonstrar não apenas as mudanças institucionais, mas
igualmente, a necessidade de adaptação jurídica que estaria
vinculada às demandas sociais. Nesse contexto, qual seria, de fato, a
efetividade da constitucionalização das políticas públicas?

Com essas indagações, gostaria finalmente de agradecer a
oportunidade de participar deste encontro e de poder partilhar com os
senhores alguns dos questionamentos que tenho feito a mim mesmo
ao longo dos trabalhos dos quais tenho participado nessa difícil
questão da consolidação da legislação federal. Muito obrigada.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência passa a coordenação dos trabalhos

ao Deputado Eduardo Brandão.
O Sr. Coordenador (Deputado Eduardo Brandão) - Caro Deputado

Wanderley Ávila, que preside esta Mesa de trabalhos; Prof. Menelick
de Carvalho; Dr. Marcelo Leonardo; Dr. Gabriel Dezen Júnior; Dra.
Mansa de Souza Alonso, para nós é motivo de muita alegria tê-los
conosco na Assembléia Legislativa de Minas para as exposições que
fizeram e que muito enriquecem este debate. O conjunto histórico das
normas jurídicas em vigor no Brasil e no Estado de Minas Gerais
apresenta como uma de suas características mais marcantes o
acúmulo e a superposição de matérias, fato que dificulta seu
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entendimento e sua aplicação pela população. Isso foi muito bem
explicado pelos expositores que nos antecederam. O Poder
Legislativo reconhece a necessidade de um amplo reexame do
sistema normativo estadual, com a promoção e a sistematização das
leis e, se for o caso, a revogação expressa daquelas que podem ser
consideradas desnecessárias. Por isso, está empenhado na busca de
soluções para essa questão.

Em 1998, a comissão constituída pelos Deputados Sebastião
Navarro Vieira e Wanderley Avila, contando com o suporte técnico de
servidores da Casa, produziu um amplo exame da legislação estadual
relativa à área de meio ambiente. Esse estudo, que foi entregue à
Presidência da Casa, representou ainda uma espécie de projeto
piloto, que permitiu o levantamento das dificuldades e dos problemas
que estão envolvidos em uma tarefa como a que se propõe realizar,
com relação a toda a legislação estadual.

Nesta legislatura, para dar continuação aos trabalhos já iniciados, foi
constituído um novo grupo de trabalho sob nossa coordenação, com a
participação de técnicos da Casa e com a colaboração de estagiários,
conforme decisão da Mesa da Assembléia, de 29/9/99. A nossa
inserção é para agradecer, em primeiro lugar, a exposição dos
presentes e também, de maneira especial, aos consultores Antônio
José Calhau de Rezende, Marcílio França, Gabriela Horta Mourão,
Sabino Fortes Fleury, Eduardo Vieira Moreira, Patrus Ananias de
Souza, José Edgar Penna Amorim Pereira, este hoje no Tribunal de
Alçada. Queremos agradecer também aos estagiários coordenados
pelo Dr. Pedro Aurélio Conde Baeta, Taciana Nogueira Duarte,
Roneidy Matos Ribeiro, Keila Flávia França, Eduardo Eulálio Leal,
Frank Gonçalves Nery, Atine Elise Lima, Raquel Heinisch. De maneira
especial, quero agradecer a todos eles. Com sua participação, e com
a grande qualidade do corpo técnico desta Casa, tornou-se possível
que nós, Deputados, estejamos trabalhando nesse processo dessa
consolidação.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador - Neste instante, daremos início à fase de

debates. Informamos ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
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Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
pessoais. Cada participante disporá de até três minutos para fazer sua
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Coordenador - Dando seqüência aos nossos trabalhos,

passaremos agora a palavra ao Prof. Menelick de Carvalho Neto, para
que possa responder às perguntas da Dra. Mansa de Souza Afonso,
Consultora da União.

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - Obrigado. Em primeiro lugar, não
é bem uma resposta, gostaria de comentar e de reforçar as
indagações da Dra. Mansa e do Dr. Gabriel. Eles disseram coisas
extremamente importantes e gostaria apenas de resgatar para o
nosso tema os problemas cotidianos - também o Dr. Marcelo os
colocou muito bem -, e reafirmar a aposta no processo de
consolidação como solução para esses problemas. Gostaria de
reiterar a minha dúvida: não sei se resolvemos metodologicamente
problemas para eliminar dúvidas de uma vez por todas. Sobre o
problema da recepção, o problema da constitucional idade, tenho a
sensação de estar, muitas vezes, sendo transportado para a
Alemanha. Que eu saiba, neste País, o controle difuso é base do
nosso ordenamento constitucional, desde a República. Ele continua
na Constituição de 1988. Não há corte constitucional aqui. Qualquer
autoridade pode e deve descumprir a lei que considere
inconstitucional. E assim que funciona o nosso sistema de controle
difuso. Ou ele foi eliminado? Tenho sérias dúvidas quanto à
constitucional idade da própria lei e, sobretudo, do processo de
consolidação, da forma como previsto. Há tanto trabalho para obviar o
óbvio, porque é claro que ninguém poderá impedir um Deputado,
eleito para tanto, de legislar.

E função dele legislar. Aliás, é o grande desafio, depois de anos de
autoritarismo, que os nossos representantes efetivamente legislem,
saiam da continuidade inconstitucional e também, do meu ponto de
vista, da chamada medida provisória em âmbito federal, na verdade,
um sucedâneo do decreto-lei, nada mais do que isso. O texto
constitucional mesmo, jamais foi aplicado. Ele perde a eficácia desde
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a data da edição, ou deveria perder. Conserto isso com uma
emenda em que o português tem de ser reaprendido, porque as
palavras são redefinidas nessa emenda para acolher práticas
autoritárias.

Tenho dúvidas também quanto à constitucionalidade dele. Não sei
se o nosso problema não seria exatamente abrir os processos para o
debate público em todas as instâncias. Processo legislativo é
seriíssimo.

Concordo inteiramente com a Dra. Mansa. Gostaria apenas de
pontuar um aspecto. Nos demais países do mundo, desde 1950,
processo legislativo é direito, sim. Não no que se refere a conteúdo.
Nisso, a Dra. Mansa tem toda a razão, porque o conteúdo é político.
Mas o processo, propriamente, é garantia de igualdade, de liberdade,
de direitos fundamentais, como o Dr. Gabriel salientou muito bem. O
nosso problema no processo legislativo, se pegarmos os julgados do
Supremo Tribunal Federal, é não viver em uma democracia. Não
vivemos, até porque o nosso Supremo não garante o devido processo
legislativo a ninguém. A eventual maioria pode fazer o que bem
entender. Temos, por exemplo, uma revisão constitucional, convocada
sem quórum, para aprovar uma resolução. E isso é matéria "interna
corporis". Qual a identidade do sujeito constitucional, novamente?

Por outro lado, estamos tentando atacar o conteúdo do processo
legislativo e torná-lo uniforme, definir o que foi inovação e o que não
foi, o que foi recepcionado e o que não foi. Isso éum problema muito
grave, e a sociedade tem de participar dele. E um problema de
interpretação. Graças a Deus que textos não se auto-aplicam. E isso
que a atual doutrina constitucional defende com unhas e dentes. O
meu papel - que seja de advogado do diabo - é pelo menos colocar
isso em tese. Texto só complica mais. Obviamente, não vou resolver o
problema do processo legislativo ou o problema da inflação legislativa
gerando inflação constitucional. Mudança de princípio é mudança de
postura. Texto é o de menos. Duvido que alguém me apresente um
texto constitucional pior do que o da Constituição norte-americana. No
entanto, duvido que alguém me apresente uma Constituição melhor,
mais crível.

A nossa Constituição tem um texto lindíssimo, talvez muito amplo.
Eu posso agravá-la incluindo mais coisas, como se o nosso problema
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fosse texto constitucional. O nosso problema é vivência
constitucional, interpretação constitucional e de processo legislativo
também. Não sejamos mais weberianos do que Weber. Não vou
resolver isso com normas, textos. Se o nossa problema fosse texto,
seria facílimo resolvê-lo. Mas nosso problema não é esse.

Acredito também que falta forma ção jurídica adequada. Quando
trabalhei nesta Casa, via que os cursos de direito não formavam
pessoas aptas a criar direita nova. E, portanto, obviamente, não
formam pessoas aptas a aplicar o direito existente. Um curso de
direito não pode ser um curso de legislação, ou teríamos que voltar
para a escola cada vez que a legislação mudasse.

Foi perfeita a observação da Dra. Mansa. Mas é exatamente ela
quem pode fundamentar novamente uma reflexão mais profunda
sabre o nosso papel. Direito é algo intersubjetivo, do qual todos
participamos. Lamento, se acabarmos acolhendo, nessa altura da
vida, uma trajetória que foi muito infeliz na Alemanha, justamente
quando, naquele país, a instituição da corte constitucional está sendo
repensada e redefinida a partir da obra do Reberley, para dizer
exatamente que ela não é a intérprete única da Constituição.

Acho lamentável reapropriarmo-nos dessa Constituição de forma
que ela seja da autoridade do momento, quando já temos uma história
assentada, em que elaé de. todos. Acredito que isso seja andar na
contramão da história. E o momento de repensarmos a fundo nossos
vínculos institucionais. O grande problema do País, do meu ponto de
vista, é exatamente a fragilidade institucional, a descrença nas
instituições, em razão de cada um dos que detêm um papel nessa
instituição chamar a identidade constitucional para si, em vez de abrir
o processo de complexidade necessária ao envolvimento de todos na
definição daquilo que somos. Obrigado.

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - Em relação a algumas ponderações do
Prof. Menelick, gostaria de tecer outras considerações. Por exemplo,
em relação à jurisprudência do Supremo acerca do devido processo
legal. Temos, em numerosos julgados, o STF incursionando, sim, pelo
devido processo legislativo. Não apenas de extração constitucional,
mas até regimental. Se não me equivoco, há uma ação direta de
inconstitucionalidade em que o STF interpreta artigo do Regimento
Interno do Senado para preservar a inteireza do processo, mesmo
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"interna corporis". De qualquer sorte, o mesmo Supremo diz:
"Mesmo o ato 'interna corporis' de índoles políticas são constrastáveis
no Judiciário, se lesarem o direito individual fundamental".

Então, os sucessivos acórdãos do Supremo na linha do devido
processo legislativo mostram o zelo da nossa Suprema Corte pela
preservação, pela inteireza do processo constitucionalmente
assentado e a indisponibilidade, pelos parlamentares e pelos
parlamentos, desses preceitos. O Supremo enfrentou em uma ação
direta, por exemplo, um projeto de lei de autoria parlamentar estadual
- se não me engano, foi do Rio Grande do Sul -, no qual a emenda do
parlamentar aumentava a despesa prevista. A Constituição gaúcha
silenciava a respeito. O Supremo, interpretando o art. 63, inciso 1,
disse que aquilo é princípio extensível de "obrigatória executoriedade
do âmbito estadual", quer haja previsão constitucional local, quer não.

Então, o devido processo legislativo, do alto de sua condição de
garantia fundamental, parece-me, encontra guarida no STF, sim, e
guarida enfática, a ponto de desfazer atos legislativos. Temos muitas
situações para exemplificar isso. Quando a proposta de emenda à
Constituição que se iria transformar na Emenda n° 20, da reforma
previdenciária, foi votada em substitutivo na Câmara, logo após a
rejeição do outro projeto sobre o mesmo tema, um partido da
Oposição foi ao Supremo reclamar que isso velaria o § 5° do art. 60,
para ouvir do Supremo que "votação de substitutivo de emenda não é
votar a própria proposta de emenda", pelo que não incidiria o princípio.
De qualquer forma, o Supremo mergulhou na composição de uma ata
de trabalho de uma ordem do dia do Congresso Nacional para avaliar
se a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência
poderia estar ali ou não. Então, parece-me que há, sim, uma
caudalosa, uma profunda jurisprudência no Supremo sobre o assunto.

Ainda sobre as ponderações do Prof. Menelick sobre o controle
difuso, temos no Brasil vários momentos de controle administrativo de
constitucionalidade, administrativo, político e judicial, pela via concreta
e pela via abstrata. Mas não podemos perder de vista a Constituição,
como documento vinculante que é. Exige uma unicidade de
conclusão; talvez não de interpretação. O Prof. Menelick citou o ponto
de vista segundo o qual deveria haver uma sociedade aberta de
intérpretes de Constituição. Isso é fato. Mas há que se ter uma
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jurisdição constitucional unificada, sob pena de haver uma prática
constitucional em Minas, outra no Paraná, outra no plano federal.
Então, por mais que um Juiz possa negar a aplicação de preceito que
lhe pareça inconstitucional, por mais que possa sustar esse ato no
processo, por mais que o Ministério Público possa intervir, por mais
que as partes possam intervir, a leitura, a jurisdição constitucional,
embora com espectro amplo de discussão, vão ter que encontrar um
ponto de arrimo, um ponto central de uniformidade da leitura
constitucional.

Não vejo aí uma atitude arbitrária nem militaresca, mas sim uma
questão de segurança jurídica. Podemos abrir bastante o rol dos
intérpretes da Constituição, mas não o da jurisdição constitucional a
ponto de permitir que cada um preste a jurisdição que lhe convenha
para o caso concreto. Então, havendo um controle incidental no
processo, como é o nosso modelo hoje, nada se impede à parte que
queira ouvir recurso extraordinário do STF, por exemplo. Os Tribunais
de Contas têm essa atribuição; o Chefe do Executivo, nessa condição,
tem essa atribuição. Estamos caminhando para uma abertura maior,
mas me parece que é impositivo ter uma referência até a partir de
nossa opção, que é analítica, que é escrita, que é formal, para a
"metrização" do que é constitucional ou não.

Ainda nessa linha, uma ponderação do Prof. Menelick causou-me
especial sensibilidade: o impedimento de legislar. Fizemos referência,
agora, em nossa breve exposição, a que uma das saídas que
vislumbramos para essa crise, para essa proliferação legislativa, seria
impor, por emenda, a contenção à ação legislativa. Isso não é impedir
de legislar. Isso é colocar em termos tais uma atribuição institucional
do membro do parlamento que não pode dela dispor como bem lhe
aprouver. Não podemos tolerar que, à alegação da necessidade, da
urgência e da relevância, o legislador que não tenha competência
institucional para fazê-lo possa enveredar por "tais" e "quais" vias.

Então, aquilo a que nos referimos em nossa ponderação, de
maneira muito rápida, em razão do tempo, seria de constitucionalizar,
no plano federal ou no estadual ou em ambos, princípios
constitucionais de ordenação da atividade que não impeçam o
parlamentar de legislar, até porque é óbvio, é uma prerrogativa do
mandato dele, mas que se imponha a ele um sistema de legislação no
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qual ele tenha de acomodar sua tentativa legiferante a um
protocolo previamente definido. Ou seja, se quero legislar sobre a
Polícia Militar, tenho de inserir esse tema no Código da Polícia Militar,
porque, dando-se excessivo peso à prerrogativa legislativa do
parlamento, se colhe como conseqüência a balbúrdia jurídica.
Chegamos a que ponto no Estado democrático de direito? Cada um
legisla como quer, quando quer, da forma que quiser?! Não teremos aí
uma prerrogativa institucional e básica. A democracia do direito é
isso?! Que não se conclua que prego o amordaçamento do legislador,
muito pelo contrário, mas apenas a imposição de canchas em que o
parlamentar possa correr à vontade, desde que obedeça a um
preceito que não é prerrogativa individual do parlamentar, é
institucional, como o é a imunidade parlamentar. Ele que acomode
sua tentativa de legislar a um figurino institucional que o privilegie de
um lado, enquanto legislador, mas que assegure a inteireza e a
compreensão do direito do outro.

O Sr. Marcelo Leonardo - Uma primeira observação que me parece
relevante de considerar é uma preocupação que vem permeando as
atividades da OAB do Brasil nos planos nacional e mineiro há algum
tempo e que foi mencionada: o problema terrível da proliferação dos
cursos de direito e da baixa qualidade desses cursos.

No Brasil, hoje, há mais de 400 cursos de Direito. Só no Estado de
Minas há 45 cursos de Direito. A cidade de Belo Horizonte, sem se
considerar a região metropolitana, tem oito cursos de Direito. Por mais
que se pense o contrário, de vender a imagem de criação de
instituições com excelência e qualidade, evidentemente não é possível
ter qualidade na totalidade dessas instituições. Isso traz múltiplos
reflexos.

Só para citar a referência numérica, em 2000 e em 2001
submeteram-se ao exame da Ordem, na OAB de Minas Gerais, mais
de 7 mil bacharéis em direito. Em 2002, no primeiro exame do ano,
considerado o de menor número de candidatos, inscreveram-se ao
exame mais de 2300 candidatos, e os níveis de aprovação estão
caindo paulatinamente.

Para surpresa geral, no mês passado, o Ministério da Educação e
Cultura ratificou um parecer do Conselho Nacional de Ensino Superior
que praticamente liqüidava de vez com o ensino jurídico no Brasil. Há
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promessa do Ministro Paulo Renato de fazer uma revisão.
O parecer aprovado admite, entre outras coisas, que os cursos

venham a ter apenas três anos de duração e que já não haja
necessidade de grade curricular mínima nem de biblioteca jurídica
com o número mínimo de títulos. O texto faz uma comparação curiosa
entre os cursos de Direito e de balé e os trata da mesma forma. Esse
é um problema muito sério, que precisa ser objeto de preocupação
permanente da sociedade brasileira.

Em geral, os regimentos internos proíbem, no processo legislativo,
emendas que tratam de matéria estranha ao corpo da matéria. A gíria
legislativa mineira as chama de emendas "trankenstein". Se o Colégio
de Líderes decidir, tudo passa. Norma para isso já existe.

Quanto ao controle legislativo pelo STF, temos, em nossa área, um
exemplo extremamente curioso, O Congresso estava votando uma
legislação sobre crimes previdenciários. Foi apresentada uma emenda
propondo anistia para os agentes políticos acusados de crimes
previdenciários. Posteriormente, uma subemenda sugeriu a extensão
desse direito aos empresários acusados do mesmo crime. A emenda
para os empresários foi rejeitada, e a para os agentes políticos,
aprovada. A publicação no "Diário Oficial", no entanto, saiu com um
parágrafo único, com o dispositivo também para os empresários. Foi
preciso sair, no dia seguinte, a retificação. Criou-se, com isso, um
problema complicadíssimo em matéria de direito penal, porque, do
ponto de vista da interpretação da Lei de Introdução ao Código Civil,
retificação de lei é considerada lei nova. A outra vigorou por um dia.
Tivemos pedidos e decisões judiciais em torno da aplicação desse
dispositivo, porque lei penal retroage e tem "ultratividade". A questão
foi acabar no STF, depois de vários meses, para que o Supremo
dissesse que aquele parágrafo não tinha existência jurídica, uma vez
que não tinha sido objeto de processo legislativo regular. Mas muita
gente acabou sendo beneficiada por esse fenômeno legislativo.

A idéia da consolidação trouxe-nos algumas vantagens
interessantes que precisam ser registradas. Do ano 2000 para cá, por
exemplo, quase todas as alterações da legislação penal brasileira
vieram por leis, acrescentando artigos com numeração alfanumérica
ao código. Isso, para o intérprete, tem uma grande vantagem, porque,
se se coloca, como é o caso da lei de crimes ambientais, um capítulo
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novo dentro da parte especial da lei codificada, já não se discute se
as regras gerais dessa mesma lei são aplicáveis e já não há aquela
terrível controvérsia sobre norma especial ou norma geral. Uma vez
colocados artigos no texto, com o acréscimo numérico, já não se têm
dúvidas de que as normas são aplicáveis. Essa é uma experiência
positiva que veio do debate da consolidação.

O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Dr. Marcelo Leonardo e
formulada pelo Dr. Marcílio França Castro: "De que maneira, na sua
opinião, poderia o Poder Legislativo encaminhar, formalmente, um
processo de racionalização das leis, seja como consolidação, seja
como codificação? Que iniciativas formais cabem ao Legislativo nesta
área?".

O Sr. Marcelo Leonardo - Diante do que foi dito pelo nosso
Consultor do Senado Federal, temos um ponto de partida, a Lei
Complementar Federal n° 95, com suas alterações, que dá um roteiro
para o processo de consolidação, na perspectiva, sugerida por ele, de
integração sem novidade legislativa, para definir o que está em vigor
ou revogado. E colocar toda matéria sobre certas questões num
mesmo diploma. Acho que esse caminho pode ser adotado pelo
Legislativo. Já adotou, num primeiro momento, sobre meio ambiente e
pode, à medida que for selecionando as áreas, fazer esse
encaminhamento, na minha visão.

O Sr. Coordenador - Outra pergunta também é dirigida ao Prof.
Marcelo Leonardo e foi elaborada pelo Sr. Américo Avelino Barbosa:
"A ninguém é permitido alegar o desconhecimento das leis. Se para
nós, operadores do direito, é praticamente impossível conhecer a
totalidade dos dispositivos legais, o que dizer do cidadão comum,
simples e analfabeto, perdido em meio à imensidão territorial do País.
Não seria mais acertado retirar esse dispositivo que proíbe o alegado
desconhecimento?".

O Sr. Marcelo Leonardo - Até . certo ponto, já temos urna abertura
para isso, quando, a partir de 1964, a nossa legislação admitiu que se
pudesse sustentar o erro de direito, em matéria jurídico-penal, e até o
erro de proibição, quando se demonstra que a pessoa não tinha
consciência da ilicitude e, por isso, a sua conduta não é culpável. Não
temos uma proibição absoluta para isso.

Costumo levantar essa questão em processos envolvendo Prefeitos
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Municipais, quando se consegue demonstrar que pela pouca
cultura e instrução do Prefeito, aliado a uma Prefeitura singela,
modesta, de parcos recursos, que não tem condição de ter urna
assessoria técnica sofisticada, algumas irregularidades são
praticadas, e dizemos que podem ser meras irregularidades
administrativas, mas não chegam a constituir ilícitos penais, pela falta
de consciência da ilicitude. Hoje, isso não é um tabu absoluto e,
portanto, não deve ser considerado.

O Sr. Coordenador - Há um questionamento da Sra. Magda Arantes,
da Câmara Municipal de Joaquim Felício, dirigida ao Dr. Gabriel. 'A
consolidação de leis está diretamente interligada ao processo
legislativo. Sob sua visão política atual, será que a reformulação
deste, em nível de revisão de princípios, facilitaria àquele sem
restringir a democracia, ou melhor, sem atingir o parlamentar na
atuação da democracia?

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - Não tenho a menor dúvida de que um
formato novo do processo legislativo seja necessário, e sem o efeito
temido pela pessoa que formulou a questão. Voltando ao ponto
anterior, sem muito esforço, podemos usar princípios que o próprio
Supremo assentou em relação à imunidade parlamentar. O processo
legislativo não é uma garantia pessoal. E uma garantia indisponível da
função legislativa, ou seja, regulamentar, estabelecendo parâmetros
que preservem a inteireza, a unidade e a clareza do direito, fará
apenas com que o legislador possa trabalhar com efetividade, e não
com abundância. Abundância legislativa não quer dizer prosperidade
ou eficiência jurídica. Temos que colocar a organização legislativa em
termos tais que permita ao parlamentar efetivamente legislar com
eficiência e não apenas com validade jurídica.

A lei promulgada está valendo. Será ela aplicável? Será eficaz? Se
colocássemos o processo legislativo em termos tais que permitisse ao
parlamentar - que dele é usuário e não proprietário - legislar com
efetividade, teríamos o engrandecimento da função legislativa, como
algo efetivamente eficaz em termos sociais, buscando as teorias que
pregam a dissonância entre norma efetiva e norma eficaz. Parece-me
que não existe extrapolação nem amordaçamento do legislador. Pelo
contrário, damos ao legislador condições de fazer bem o seu ofício,
com amparo constitucional.
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O Sr. Coordenador - Tenho outras perguntas dirigidas ao Dr.

Gabriel. A primeira é formulada por Said Pontes de Albuquerque, da
Consultoria desta Casa, nos seguintes termos: "Há, muitas vezes,
dificuldades para se identificar quais são as normas gerais definidas
na legislação federal. Em que isso pode prejudicar a elaboração da
consolidação das leis no âmbito estadual? Esta depende da
consolidação no nível federal?".

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - Sem a menor dúvida. O problema
começa um pouco antes. Se consultarmos o art. 24 da Constituição,
que trata da competência legislativa concorrente, veremos que existe
um regramento - apesar de mal escrito - bastante claro: a União
legisla de maneira dupla, ou seja, produz normas gerais federais e
normas gerais nacionais. As primeiras regem somente a sua própria
realidade, são leis aplicáveis exclusivamente na estrutura federal. As
normas gerais nacionais são vinculantes e contendoras da legislação
estadual. Quando temos essa imprecisão altíssima na normatização
federal, a ponto de não se saber o que é lei federal e o que é lei
nacional, o legislador estadual, que pretenda realizar bem o seu
trabalho, tem que se conter, porque o art. 24 torna isso impositivo,
tanto que manda suspender a lei estadual que afronta a norma geral
nacional. Isso cria ao legislador estadual um grave problema.
Primeiro, terá de saber onde estão as normas gerais nacionais.
Segundo, quantas e quais são vigentes? Terceiro, qual é a melhor
leitura que se dá a elas? Concordo plenamente que, para ser
arrumada a casa, no âmbito da legislação da ordem jurídica parcial e
estadual, é imperativo que a União faça primeiro a sua parte,
arrumando a legislação federal de maneira absorvível pelos demais
legisladores. A imprecisão da legislação federal, misturada com a
nacional e com a própria imprecisão do que seja norma geral,
aumentará o caos legislativo.

O STJ, em acórdão de 1996, o máximo que conseguiu dizer foi: "Se
a norma estabelece definições de instituto, é geral." Isso ajuda em
quê? Está definido até quando? Por exemplo, a Lei n° 8.666, feita ao
amparo do art. 22, inciso 27, diz que "compete privativamente à União
estabelecer normas gerais de licitação". E isso que está nessa lei? Vai
a detalhes profundos. E uma mistura de normas gerais federais com
normas gerais nacionais e com normas específicas também federais,
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o que levou o Governo a sofrer duas ADINs no Supremo contra
essa lei, por causa da imprecisão.

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta também foi dirigida ao Dr.
Gabriel. "O senhor considera viável uma articulação legalmente
prevista entre os poderes Executivo e Legislativo, com o objetivo de
elaborar projetos de lei que sistematizem ou codifiquem leis esparsas
sobre uma mesma matéria?"

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - Quanto à sistematização, sem dúvida.
O Legislativo, na maioria das vezes, detém um acervo fundamental a
esse trabalho de sistematização. Quanto à codificação, existe primeiro
a questão da reserva de iniciativa. Mas a ação conjunta é
fundamental. Não podemos pensar no absenteísmo do Legislativo ou
na inércia do Executivo para uma ação desse molde, até porque
temos uma ação normativa muito forte no âmbito dos Executivos
Federal e Estadual, sem a qual não se poderá chegar a um trabalho
efetivo de sistematização.

O Sr. Coordenador - Temos, agora, questionamentos dirigidos ao
Prof. Menelick de Carvalho. A primeira pergunta foi formulada por
Gabriela Mourão, da Consultoria da Assembléia, nos seguintes
termos: "O que pode ser feito em relação à multiplicidade e
complexidade das leis existentes para facilitar a tarefa de aplicação da
norma ao caso concreto, já que essa atividade depende do
conhecimento e interpretação dos textos legais?".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - O problema do suposto de
conhecimento das normas jurídicas é um princípio, que pode ser
afastado, como o demonstrou bem o Prof. Marcelo, num caso
concreto, como qualquer outro princípio.

Princípios concorrem entre si. O problema, portanto, é a
complexidade desse ordenamento para reger uma vida cada vez mais
complexa. Não sou contra a racionalização, que é imprescindível. O
problema é acreditarmos na ilusão de que, por intermédio de uma
racionalização, podemos eliminar os problemas típicos do direito, que
são de interpretação, e que se chamam recepção, constitucional idade
e inconstitucionalidade. Enfim, esses problemas não serão eliminados
dessa forma; pelo contrário, podem ser agravados, imensamente,
diante de uma instituição frágil como o Legislativo no País, Federal ou
Estadual, um Legislativo que, por hábito, não legisla. E os dados estão
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aí para mostrar que apenas 20% da legislação existente hoje, no
Estado de Minas Gerais, é legislação. Se formos examiná-la, desses
20%, que percentagem subsistiria a uma análise de
constitucionalidade, diante de um quadro de complexidade dessa
ordem e de um federalismo cooperativo? E claro que o trabalho da
União é interessante. E claro que a codificação é fundamental.
Concordo com o Dr. Gabriel inteiramente. Mas ele próprio mostrou,
em seus exemplos, como nosso Supremo está ausente da questão
processual do processo. A garantia processual do processo não
existe. Ela existe como garantia da ditadura, de limitação, de aumento
de despesa, o que, na Constituição mineira, por exemplo, seria
inconstitucional, considerando-se o exemplo que ele deu, porque
exatamente na nossa Constituição há previsão expressa de que o
Deputado pode aumentar despesas, desde que o orçamento o
autorize. Sua atuação orçamentária pode garantir possibilidade de
iniciativa legislativa, com aumento de despesa, sim. E óbvio que
processo legislativo é cerne constitucional. E o que os autores
clássicos chamam de forma de Governo: democracia, ditadura.
Procedimento de formação da lei é fundamental. E fundamental a
preocupação de aprimorarmos esse processo, mas sem abrirmos mão
de garantias constitucionais mínimas. O próprio Dr. Gabriel reconhece
que seria preciso uma emenda à Constituição, para que essa lei fosse
constitucional. Começa-se por aí. Ela já é inconstitucional. Ela prevê
um procedimento absolutamente inconstitucional. Como eleitor, quero
ver meu Deputado atuando. O que ele tem de esperar, para depois
legislar? Por que, diante de toda a complexidade, ele não pode
exercer o papel para o qual foi eleito, e que exerce tão pouco? Esse
papel é habitualmente tomado e retomado, sob nomes e versos, pelo
Executivo, que teima em ser um poder total. E continua a ser um
poder total, o que considero um risco imenso. Acredito nisso não a
partir de posições pessoais, pura e simplesmente, mas a partir da
análise da fragilidade de nossas instituições. Infelizmente, na matéria
processo legislativo, o Supremo sempre reforça o não-processo,
qualquer que seja a decisão, desde a questão da sanção até questões
básicas de contagem de quórum. Tudo isso é desconhecido. Na
verdade, o que ele reforça é a prática ditatorial de um processo que
tem de ser controlado contra a minoridade do povo e a do Legislativo
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que o representa pluralisticamente. Isso é o que acho preocupante
em direito constitucional, que tem de ser, no mínimo,
constitucionalmente adequado à Constituição. Mas ele ainda está por
ser construído, em grande medida.

O coordenador - Pergunta de Garcia Dias D'Avila, estudante do 1°
período de Direito da UNI-BEl, dirigida ao Prof. Menelick:
"Basicamente, o que gerou ou o que está gerando essa crise
existencial dos estados sociais, e qual a sua influência no que
concerne aos direitos fundamentais?".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - Acho que essa é uma questão
extremamente interessante, porque os direitos fundamentais são
nossos. Na verdade, a atual doutrina salienta que temos de
"desontologizar" todas essas coisas. Estamos falando de processos
de construção social. O que temos são pretensões aos direitos
fundamentais, pretensões que têm de ser levadas a sério por aqueles
que aplicam essas normas. Vamos ter de mostrar por que a sua não é
cabível e a dele é. Não podemos fazer como Kant, tomar uma lei e
considerar que o ordenamento é harmônico, que não há normas
Contrárias. Ele possui normas contrárias, elas são princípios. E
princípios estão sempre na intenção. Não podemos nos ter àquela
visão de que é possível acalmar o ordenamento, como se ele não
tivesse a complexidade que a sociedade tem; ele é adequado para
reger a vida, exatamente porque é complexo. E não há método que
possa nos tranqüilizar quanto a isso, não há procedimento legislativo,
processo de racionalização que retire essa riqueza do direito. Se
houvesse, ele se tornaria inútil, não seria mais capaz de reger uma
sociedade complexa como a nossa. A racionalização, a meu ver,
deveria se dar na visão oposta, para exatamente, reconhecermos a
necessidade de maior abertura e que, na verdade, o ordenamento não
codifica a vida. Não se exaure a vida em normas que possam prendê-
Ia, esgotá-la. Pelo contrário, temos de aprender com a nossa história
que para tratar de direitos fundamentais é preciso se colocar no
âmbito da situação enfocada, de forma concreta, e não abstratamente.
Normas gerais são fundamentais, mas como princípios; não se poderá
nunca pretender, por meio meio delas, esgotar a riqueza da vida.

O Sr. Coordenador - Pergunta de Wladimir Rodrigues Dias, da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, dirigida ao Prof. Menelick:
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"Até que ponto a consolidação de leis, por si só, tende a produzir o
aperfeiçoamento da democracia? Haveria risco de sua má utilização
prejudicar, cercear ou empobrecer o processo democrático?".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - Começa pelo risco institucional.
Se admito a possibilidade de o Legislativo não legislar ao legislar,
quando tramita um processo que, por algum motivo não consigo
entender, não possa resolver o problema... Habitualmente, o nosso
Legislativo já não legisla em razão da hipertrofia do Executivo. Agora,
no momento de consolidar ou de codificar leis - é uma expressão que
prefiro, apesar de todos os problemas com ela, certamente não estou
usando o termo "codificar" como foi usado há 200 anos, capaz de
resolver os problemas da vida, uma vez fixada aquela norma -, acho
importante termos em vista a simplificação, a racionalização do
ordenamento com vistas à desregulamentaçâo dos excessos, dos
princípios operacionais, a fim de que se dê maior Instrumental idade"
à efetivação desses direitos fundamentais. Agora, acredito que há
fragilidade institucional imensa no projeto que está aí, na lei que está
aí. E inconstitucional uma vez que prevê a possibilidade de o
Deputado, que já não tem o hábito de legislar, de se circunscrever a
um trabalho que é do Executivo.

E o Executivo que sabe qual é a legislação vigente. E, além disso,
ainda por uma emenda à Constituição? Para mim, seria novamente
inconstitucional, pois fere precisamente o art. 60: separação de
Poderes tal como consagrada na própria Constituição.

E vamos colecionando inconstitucional idades - isso não muda,
porque, mais uma vez, a questão da constitucional idade é questão de
debate público, até atingirmos um nível institucional que nos permita
zelar por nossas próprias instituições. Enquanto isso não ocorrer,
vamos continuar a ter a privatização do público, como essa lei
exemplifica muito bem, em meu ponto de vista.

O Sr. Coordenador - Pergunta dirigida ao Dr. Gabriel: "A Lei
Complementar n° 95 contraria princípios e normas para a elaboração,
a alteração e a consolidação de leis. Como se explica a presença em
seu texto de dispositivo que estabelece que "eventual inexatidão de lei
elaborada mediante o processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento?".

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - A inexatidão de que fala a lei
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complementar terá que ser lida com cautela: "inexatidão a juízo de
quem?". Se o órgão que vai fazer a consolidação é o Executivo e a ele
incumbe institucionalmente a aplicação da lei - até pelo art. 84, inciso
IV, da Constituição, na parte final -, essa inexatidão, apesar de ser
parâmetro para a consolidação, terá de ser não apenas um juízo do
Executivo - seria interpretada de maneira muito rasa. Inexatidão seria
uma contradição literal e ainda assim perigosa, ou seja, duas ou três
normas em uma seqüência, dispondo dobre o mesmo tema, de
maneira conflituosa, imprecisa e obscura. Então, em relação à
pergunta, a inexatidão que levaria à eliminação da norma consolidada
teria de ser alguma coisa extremamente evidente ou, concordando
com quem fez a pergunta, isso daria ao consolidador atividade
legislativa. Quer dizer, se algo é inexato, é retirado, e não interessa o
regramento que a norma contém. E é precisamente aí que vai entrar o
Legislativo, para dizer onde e em que ponto a inexatidão foi efetiva, o
que vem ao encontro do que dissemos até agora, que é a função
legislativa no processo de fiscalização, principalmente de argumentos
imprecisos como esse. Acho-o tão impreciso quanto o juízo da
revogação e da recepção. A inexatidão a juízo do Executivo terá de
passar pelo crivo do Legislativo: "é inexato ou não?". Se não for, tira-
se tal critério, recupera-se a norma, consolida-se a norma dada por
inexata. Caso contrário, isso realmente levaria a uma ação executiva
unilateral de refazer a lei à sua imagem e semelhança. E nós, que
vemos agora a CPMF sendo prorrogada sem o prazo de 90 dias,
sabemos o que é isso. Mudar a Constituição para adequar o Poder à
Constituição ou a Constituição ao Poder nos levaria a Karl Levenstein,
à construção semântica.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Prof. Menelick de Carvalho
Neto, de Celso Freire, da UFMG: "No atual contexto de extrema
valorização do aplicador do direito que estamos vivendo, a segurança
e a certeza jurídicas ficam atreladas quase exclusivamente à
consciência e à concepção de justo do aplicador? O que se pode fazer
para resguardar a sociedade de uma subjetividade que muitas vezes
pode ser perigosa?".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - Esse é o problema do Direito
Constitucional em geral. Quem é o guardião da Constituição? Essa
discussão teve lugar na Alemanha, por exemplo, entre dois grandes
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constitucionalistas ou estudiosos do Direito Público - Karl Smith e
Hans Kelsin. Hoje, eu reputaria tal discussão como absolutamente
desfocada. Porque não há Constituição sem cidadania; assim, na
verdade, o guardião da Constituição não é o Supremo, o Presidente, o
Congresso nem os técnicos. Na verdade, não há Direito Constitucional
sem aquilo que Reberley conseguiu construir teoricamente na
Alemanha com imenso esforço e que é óbvio em nossa prática
constitucional: qualquer um de nós é fiscal da constitucional idade.

A minha tese de doutorado tratou do problema em que um
Governador reconheceu dever dar cumprimento a uma lei que ele
próprio sancionou, alegando um julgado anterior do Supremo e que,
depois da vigência da Constituição de 1988, continuou a entender, no
nosso processo legislativo, que o povo é imaturo e precisa de tutela.
Portanto, a pressão popular exercida sobre o Governador, pasmem -
nessa altura eleito pelo povo, sem representar conselho de segurança
algum, como anteriormente -, era considerada ilegítima. Como
ilegítima, se ele foi eleito pelo povo?

Na verdade, todo o tempo há o problema da identidade
constitucional. Se não houver cidadania, não há Constituição. Ela
servirá, por exemplo, para um Ministro do Supremo adquirir um
apartamento funcional maior, dizendo exatamente isto: "Sou o
guardião, tratem-me bem."

Privatização do público é o risco essencial de todas as instituições
modernas. Não é um privilégio nosso. Ocorre aqui, na Alemanha, em
qualquer canto. Talvez aqui o grau dessas ocorrências seja elevado
demais. Mais do que nunca, não haverá garantias se nós não tivermos
a capacidade de nos indignarmos, se não nos fizermos sujeitos de
direito constitucional, cidadãos. Texto é texto e nunca deixará de ser
objeto de manipulação. Não garante nada a ninguém, e não será
criando mais textos que resolveremos problemas institucionais graves.
Essa certeza tenho. Não sou contra racionalizar textos, acho isso
perfeitamente possível, desde que não vejamos nesse procedimento a
salvação da humanidade, pois certamente não o será.

A Constituição norte-americana é ótima, mesmo sendo o seu texto o
pior que já vi. Direito escrito, todo direito moderno é. Não há direito
moderno que não seja escrito, seja por meio de decisão judicial, seja
por meio de lei. E todo direito moderno tem o problema do caráter
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indeterminado. Essa indeterminação aumenta a segurança jurídica,
na medida em que posso lidar com esse risco. Não vê-ia é proceder
pré-modernamente, é rezar uma ave-maria para resolver um problema
que não consigo ver, ou fazer um "despacho" para ver se a questão se
resolve.

Tenho de analisar cientificamente a questão, e é dizer que o
problema existe, está aí e não será resolvido com mitos como, por
exemplo, o mito de uma lei clara, racional, enfim, com todos os
atributos de divindade, quando, infelizmente, não somos divindade.
Qualquer coisa que façamos terá a nossa cara: será histórica, datada,
imperfeita. Não posso exigir que o ordenamento seja perfeito, porque
nem ele, nem eu, nem vocês, nem nada que fazemos tem essa
qualidade.

Por isso, questionei o que hoje seria ciência para nós. Vamos tratar
de fazer ciência e sair do nível do mito. Até agora, estamos
transitando no mito de uma racionalidade não humana, capaz de
emprestar ao ordenamento características divinas que nos podem
enganar, mas não resolverão problema algum. Pelo contrário, podem
agravar os problemas, e muito.

O Sr. Coordenador - Pergunta formulada pelo Sr. Geraldo Afonso
Nascimento, Vereador e Présidente da Câmara Municipal de Prados,
e dirigida ao Sr. Menelick de Carvalho: "Gostaria que o senhor falasse
sobre democracia, burocracia, falta de humanidade e desrespeito aos
direitos dos cidadãos. Onde estão a igualdade e a liberdade?".

O Sr. Menelick de Carvalho Neto - Gostaria de dizer o oposto de
tudo aquilo que disse até agora. Como professor de Direito
Constitucional, é um exercício terrível não nos sentirmos professor de
história da carochinha diante dos jornais que, todos os dias, negam o
que ensinamos.

O Prof. Marcelo Leonardo tocou neste assunto. Mas o problema é
que tenho que aprender a não aprender com a experiência, em direito
constitucional. Tenho que continuar a manter alta a minha expectativa
de ser tratado como cidadão, de que as instituições funcionem, e
cobrar o seu funcionamento. Na verdade, não há outra solução a não
ser a difícil saída dessa realidade em que vivemos, que é discursiva,
construída, artificial. A sociedade moderna é artificial, e nem por isso
menos real. Nós a construímos e pagamos um preço muito alto por
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isso, na medida em que é difícil acreditarmos nas nossas próprias
instituições.

E nesse sentido que a situação não é diferente em nenhum lugar do
mundo. A diferença fica por conta da credibilidade de que essas
instituições podem gozar. Há muita diferença entre ser Ministro do
nosso Supremo e ser Ministro da Suprema Corte norte-americana; ou
entre ser um Juiz da Corte Constitucional alemã e um Juiz da Corte
Constitucional italiana. Há até diferenças de grau de credibilidade,
sobretudo se penso que esses Juízes da Corte Constitucional alemã
vêm sendo sistematicamente atacados não só pela doutrina, mas
também por causa dela, como se, de um lado, incorporassem um
poder constituinte permanente; e, de outro, negassem a própria idéia
de Constituição.

Esse é um aspecto extremamente relevante a ser considerado ao
pensarmos sobre o nosso direito constitucional e para onde queremos
ir. Certamente o caráter de participação mediada por representação é
fundamental, do meu ponto de vista. Não há como abrir mão da
representação política. Poderíamos fazer uma democracia direta "a Ia
Rede Globo", que só se traduz em ditadura, sabemos bem, na medida
em que as oportunidades de discussão pública é que são cassadas.
Qualquer ditadura tem que ser plebiscitária, e todas o foram em
alguma medida. Elas precisam se dizer democráticas e recorrem ao
plebiscito. Acontece que, ao contrário do que Rousseau falou - na
verdade, o que ele chamou de vontade geral, eu chamaria de vontade
e deliberação públicas -, isso resulta de um debate. Soberania popular
é a ausência de corporificação e a densificação de um fluxo
comunicativo em que a verdade política se coloca e é aceita por
todos.

Essa construção é um desafio permanente para nós. Nesse
contexto, só um voto de esperança torna o direito constitucional
possível. E preciso acreditar, é preciso trabalhar, como, aliás,
pretendo estar fazendo aqui, trazendo para o debate público as
inconsistências presentes nessa discussão, inconsistências em
relação à tradição constitucional de pluralismo.

O Sr. Gabriel Dezen Júnior - Queria concordar integralmente com o
Prof. Menelick na última assertiva. Também sou professor de Direito
Constitucional, em Brasília, e costumo dizer aos meus alunos, ao
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longo do curso, que a única utilidade concreta da Constituição,
hoje, é ser matéria de concurso público, em vista do que se faz todo
dia. Temos agora o exemplo da CPMF. Os 90 dias, que são
impositivos, pela Constituição, estão sendo contornados pelo desejo
de um governante qualquer.

Faço, principalmente, um apelo à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, aos legisladores que aqui têm assento, ao seu corpo técnico
para que, em face do inalcançável e do ideal em termos de direito,
não abandonem o possível e menos ainda o necessário neste
momento. Ao cidadão comum, aquele que o Prof. Menelick diz que
não tem acesso à própria cidadania, porque lhe é peremptoriamente
negada por poderes maiores que ele nem identifica, interessa o direito
não porque ele seja cultor da matéria, mas porque tem medo, já que
ele anda errado no direito por não conseguir visualizá-lo.

Gostaria de agradecer à Assembléia a oportunidade de fazer um
apelo ao corpo técnico, aos legisladores e aos agentes políticos de
Minas Gerais para que persistam na atividade consolidativa. A União
comete o erro de postergar isso há mais de 40 anos, razão do caos
que acontece hoje. Se alguma coisa pode ser feita no âmbito
estadual, que os senhores o.façam.

O Sr. Marcelo Leonardo - Sr. Presidente, a nossa manifestação é
apenas sobre o convite formulado por esta Casa. Quero registrar que
o debate me enriqueceu. Espero que a Casa possa dar uma
contribuição à sociedade mineira, exercitando o seu processo
estadual de consolidação para facilitar a vida de todos os operadores.
Observo que isso não representaria castrar o poder de legislar, se se
admite que, para lei nova, há sempre a liberdade de o legislador
elaborá-la. Em um processo de consolidação, estabelecem-se limites
para facilitar a atividade dos conhecedores. Então, não vejo nenhuma
limitação ao exercício da atividade parlamentar em um processo de
consolidação. Se for necessário elaborar um texto novo, uma lei nova,
que se faça o processo ordinário. Na consolidação, faremos um
trabalho de integração daquilo que já existe para termos uma visão
melhor. Então, não acho que exista uma violação de princípios
fundamentais da democracia brasileira ao se fazer um processo de
consolidação.

Encerramento
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A Presidência

manifesta seus agradecimentos aos expositores e às demais
autoridades participantes, bem como ao público em gera', e encerra a
reunião, convocando os Deputados para as reuniões especiais de
logo mais, às 14h30min e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 182 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/6/2002
Presidência do Deputado Cabo Morais

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Palavras da Sra. Carmem Lúcia Antunes
Rocha - Palavras da Sra. Natália de Miranda Freire - Palavras do Sr.
Geraldo Flávio Vasques Sanchez - Palavras do Sr. Sabino José
Fortes Fleury - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Mauri Torres - Wanderley Ávila - Agostinho Patrús - Cabo Morais -

Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Tadeu Leite - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cabo Morais) - As 14h38min, declaro

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

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa as
Exmas. Sras. Carmem Lúcia Antunes Rocha, Procuradora-Geral do
Estado de Minas Gerais, e Natália de Miranda Freire, professora de
Direito da PUC-Minas; e os Exmos. Srs. Geraldo Flávio Vasques
Sanchez, Promotor de Justiça do Estado, e Sabino José Fortes
Fleury, Gerente-Geral da Consultoria Temática da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum
Técnico "A Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da
Democracia" com os temas: "A Consolidação das Leis em Face dos
Princípios Constitucionais e A Consolidação como Objeto da Técnica
Legislativa".

Palavras da Sra. Carmen Lúcia Antunes Rocha
Sr. Presidente desta sessão, senhores professores, debatedores e

participantes deste fórum, inicialmente gostaria de agradecer o convite
que me foi formulado pela Assembléia Legislativa, para estar aqui, a
fim de discutir um tema que considero da mais alta relevância: o
aperfeiçoamento das instituições democráticas e a consolidação das
leis como instrumento para o melhoramento das condições
democráticas das instituições no Brasil.

De pronto quero registrar que considero a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais uma das instituições que mais se vêm empenhando, no
Brasil, por uma melhoria das condições relativas ao processo
legislativo e à participação dos cidadãos nesse aperfeiçoamento, que
é, na verdade, a própria participação dos cidadãos na democracia.
Sinto-me muito honrada em estar aqui. Mesmo que ainda tenhamos
de andar muito - e temos -, para que haja uma democracia efetiva e
eficaz no Brasil, não tenho dúvida de que iniciativas como esta da
Assembléia Legislativa muito contribuem para que possamos,
conhecendo e discutindo melhor os temas que são afetos à vida de
cada um de nós, brasileiros, chegar a melhores condições de atuação
tanto do poder público quanto do cidadão.

Para isso, é preciso que dados como esses, relativos ao processo
legislativo, e, principalmente, à consolidação das leis dos atos
normativos em geral, sejam discutidos de forma aberta como se tem
feito na Assembléia Legislativa de Minas.

Dentro do tema que me foi oferecido, tentarei fazer uma abordagem
pontuando alguns dados sobre o que é, especificamente, a matéria
objeto das minhas ponderações, que é a consolidação das leis em
face dos princípios constitucionais. Falarei um pouco sobre o que tem
sido a tentativa de uma consolidação das leis pelo Estado de Minas
Gerais - e que já foi proposto desde a Constituição de 1988 em sede
nacional -, a consolidação e os princípios constitucionais, e tecerei
algumas considerações específicas sobre três dos princípios que mais
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são encarecidos pelo constitucional ista contemporâneo e,
especificamente, o que diz respeito ao tema da consolidação. São os
princípios da segurança jurídica, republicano e da participação dos
cidadãos no processo de criação do direito.

Quero fazer algumas observações iniciais sobre a consolidação das
leis e o direito dos cidadãos a um governo honesto, responsável, mas,
principalmente, a uma atuação participativa de todos nós, governantes
e governados. Para isso, é preciso que se conheça o direito em vigor,
a fim de que tenhamos um Estado de direito vigorando no Estado
nacional.

E extremamente difícil para o cidadão brasileiro ter ciência dos seus
direitos. Primeiro, porque, tradicionalmente, não tivemos oportunidade
de saber dos nossos direitos. A crítica que faço não é tanto ao
cidadão, é ao processo do poder no Brasil, que nunca quis que o
cidadão soubesse dos seus direitos nem qual direito existia. O direito
sempre foi um instrumento por meio do qual o poder seria exercido ou,
pelo menos, se institucionalizado.

Por essa razão, a criação do direito foi retida, especialmente se
analisarmos da Idade Média até a formação do Estado moderno,
dentro de determinados muros, para que não se extrapolassem os
locais em que haveria de se dar ciência àqueles que eram os
principais interessados, ou seja, àqueles que cumpririam a lei. Falo
isso porque na antigüidade, como havia a democracia direta, por
exemplo, na Grécia, existia a discussão pública das normas que iriam
prevalecer sobre todos os cidadãos. E bem certo que, se olharmos as
regras que prevalecem hoje, com o entendimento que há, na Grécia
não havia democracia, havia uma aristocracia, porque só os cidadãos
participavam, e nem todos podiam ser cidadãos. Mulheres e escravos
não eram considerados sequer pessoas.

Dentro do entendimento dos gregos, consideravam-se cidadãos
apenas aqueles que tinham "status" de cidadão. Apenas esses
participavam da arena pública, da "polis", onde se discutia e se
chegava à elaboração das normas e a sua execução. Se
examinarmos os Estados medievais, veremos que havia o contrário.
Informação é poder. Ainda hoje é assim, porque quem detém a
informação detém o poder. A informação sobre qual direito e quais
instituições prevalecem, como os governos se estruturam,
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evidentemente, conferia um poder muito maior àquele que
detivesse essas informações.

Por isso, as informações eram restritas às bibliotecas, o acesso a
elas era parco e muito bem posto diante de determinadas pessoas.
Assim, muitos não tinham acesso às informações. Apenas as pessoas
que tivessem acesso aos governantes e a todas as formas de poder
tinham as informações. Essa situação gerou - e faço um paralelo com
o que se tem hoje - uma certa contingência. Nós, da comunidade
jurídica - e não falo apenas da comunidade jurídica de advogados,
mas de uma forma geral, advogados e membros do Ministério Público,
muito mais que os legisladores, que são até mais democráticos que os
membros da nossa comunidade, pois falam a linguagem do povo, até
porque são representantes do povo -, continuamos a fazer uso de
uma terminologia, que, muitas vezes, como assessores, passamos
para os elaboradores da lei, uma linguagem extremamente hermética.
Isso dificulta o acesso do cidadão - digo isso não tanto com relação ao
Direito Constitucional, que é minha especialidade -, porque, em alguns
ramos do direito, só quem fez a norma consegue entendê-la. Se é que
quem elaborou a minuta a entende. Isso não acontece apenas na hora
de elaborar o projeto que vai ser votado.

Na interpretação, os especialistas em direito, os advogados, etc.,
continuam mantendo uma terminologia extremamente fechada. Só
nós, do direito, usamos determinados termos. Aliás, graças a Deus,
porque são terríveis. Há anos, na Procuradoria-Geral do Estado, um
dos advogados-chefe, que se tornou Desembargador, um exímio
advogado, brincava com uma certa colega que não gostava muito de
trabalhar. Ela dizia que não poderia receber um determinado processo
porque estava com uma dor do lado. Então, o Dr. Ney brincava
dizendo que devia ser por causa da "enfiteuse" dela. Como "enfiteuse"
é um termo que só advogado conhece, ela dizia: "Será que estou com
inflamação na "enfiteuse"?". O Dr. Ney dizia que, se, por acaso,
pegasse na sua "anticrese", com certeza, sofreria problemas
gravíssimos e teria de ir de "aluvião" para São Paulo. Ninguém sabia o
significado desses termos. Essa terminologia ainda se mantém até
hoje. O nosso "juridicês" é terrível e faz com que o cidadão não saiba
o que está sendo tratado. Lembro-me de um dos maiores juristas do
século XX, no Brasil, o Ministro Seabra Fagundes, que dizia que,
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quando foi Juiz, no Rio Grande do Norte, depois como
Desembargador e como 1°-Juiz Eleitoral do Rio Grande do Norte,
após dar a sentença e elaborar o voto, lia o que tinha escrito para
saber se ele, como o menino pobre que tinha sido, continuaria
entendendo aquele voto.

O direito e a lei existem para ser aplicados ao cidadão comum, não
ao entendido. O legislador brasileiro andou muito mais do que nós, da
comunidade jurídica, que continuamos mantendo uma linguagem
extremamente fechada. E preciso transpor isso, porque as leis já são
difíceis de serem entendidas e, com a linguagem hermética, torna-se
muito mais difícil. O cidadão fica sempre a depender de um intérprete
para entender as leis. Essa dificuldade, que veio da Idade Média e
chegou ao Estado moderno, fazia com que as leis fossem elaboradas
na tentativa de que quem as lesse dependesse do rábula, do
especialista, do advogado e do assessor para interpretá-las. Isso é
antidemocrático e extremamente contrário ao que o povo quer.

Nesse sentido, muitas normas são elaboradas fazendo remissão a
outra lei, a outra e a outra, de modo que só quem elaborou aquela
minuta saberia sobre o que está sendo tratado. Isso ainda é muito
comum no Brasil, em que pese termos uma lei complementar
determinando como se dá a elaboração de uma norma em matéria
tributária e de administração pública, especialmente nos tais anexos
dos anexos, que fazem remissão a mudanças feitas em alíneas de
parágrafos que já foram revogados. Ninguém entende o que é isso.

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, foi feita uma
tentativa no Brasil para, pelo menos, saber o que estava em vigor e o
que não estava. Foi feito um levantamento do que se chamava,
naquela ocasião, de entulho autoritário, na gestão no Ministério da
Justiça, do Brossard e depois do Fernando Lira, em que se buscava
saber quais eram efetivamente as normas em vigor no Brasil. Pelo
levantamento, constatou-se haver mais de 100 mil leis ordinárias em
vigor, ou pelo menos que não haviam sido revogadas expressamente.

Por essa razão, em seguida, no Governo do então Presidente Itamar
Franco, tentou-se consolidar as normas em vigor no Brasil para saber
as leis que ainda tinham eficácia, o que tinha sido revogado e o que
estava em vigor, mas não era mais dotado de eficácia por uma série
de motivos, inclusive pelo advento da Constituição, que não teria
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recepcionado grande parte dessas normas anteriores. Essa
situação de desconhecimento, de uma forma geral, das normas em
vigor, agravada pelo uso de formas que pouco esclarecem o cidadão
comum sobre o conteúdo das leis, vem gerando enorme dificuldade
para que cada um possa fazer prevalecer não apenas o direito do seu
patrimônio individual, mas inclusive da sua condição de partícipe do
processo político.

No meu entendimento, a consolidação das leis é um pressuposto
necessário em uma legislação como a nossa, tão vasta e com tantos
documentos legais ou normativos a que se pode dar vigência, para
que o cidadão venha, afinal, conhecer e saber quais são as normas
que efetivamente ainda prevalecem e que podem continuar a
prevalecer no Brasil. Acresça-se a isso a circunstância de que temos
uma legislação que se acumulou. Ainda hoje temos alguns diplomas
que vêm do Império.

Há quatro ou cinco anos, um Juiz negou-se a receber uma
determinada petição, em Minas Gerais, dizendo que o Governador a
teria assinado com caneta preta, e que havia um documento
normativo, no Brasil, determinando que só poderia fazê-lo com caneta
azul. Ao vasculhar o assunto, verificou-se que havia uma lei do
império determinando que a assinatura seria a pena, etc. etc. A época,
achamos a situação escandalosa: um Juiz preocupar-se com a cor da
caneta. Qual não foi meu espanto ao ver que, em 1999, o STJ
conhecia um mandado de segurança, julgando a validade de um ato
de uma autoridade federal devido à cor da caneta com que tinha sido
assinado. Em uma época em que dispomos de computador, em que
se dá assinatura por via da Internet, não sabemos sequer se uma
norma como essa encontra-se ainda em vigor. Para que tenhamos
estabilidade quanto, aos nossos direitos, que se faça efetivamente
uma consolidação. E para isso que a própria legislação determina que
não haja revogações inexpressas, tácitas ou genéricas. "Revogam-se
as disposições em contrário" é hoje uma fórmula vetada pela
legislação em vigor, no Brasil, exatamente porque nem mesmo quem
está revogando conhece o que está revogando. Os próprios órgãos
parlamentares revogam de uma forma genérica, e o cidadão, que não
sabe de que documentos se está tratando, terá eventualmente que se
submeter. Em Minas Gerais, continuamos vivendo esse tipo de
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situação. Há poucos dias, por decreta do Governador, tivemos de
revogar quase 60 normas que se encontravam em vigor desde a
década de 20, em Minas Gerais, sobre o uso de veículos oficiais para
os Três Poderes. Elaborar a norma não foi o problema. O problema foi
revogar expressamente aquilo de que tratava aquele assunto, o que
demandou tempo enorme, porque muitas vezes a referência está num
artigo, constante de uma lei ou decreto anterior, que tem apenas
aquele artigo tratando do assunto, sendo completamente diferentes os
demais temas tratados. Há ma dificuldade enorme para se fazer essa
consolidação, mas também uma enorme necessidade de que seja
feita. Acho que hoje temos uma diretiva concreta de como fazê-la a
partir dos princípios constitucionais, que determinarão o que foi e o
que não foi recepcionado no novo sistema constitucional, o que
também configura uma dificuldade, se considerarmos que, pelo
princípio da recepção, todas as normas que vigoram antes do advento
de uma norma constitucional, se não estiverem de acordo e,
principalmente, se não forem compatíveis com a nova norma
constitucional, são consideradas revogadas. Como temos uma
Constituição promulgada em 5/10/88, com mais de 40 emendas
constitucionais, algumas das quais, tais como as Emendas n os 19 e
20, modificando subsistemas constitucionais inteiros, como o
administrativo, temos que fazer permanente levantamento para
consolidar todas as normas após o advento das mudanças das
normas constitucionais, para que prevaleça o princípio da recepção.
As dificuldades, no Brasil, são enormes, porque as mudanças
constitucionais, as reformas constitucionais, são muito freqüentes, não
apenas no plano federal, mas também no piano estadual. Nossa
Constituição é de 29/9/89 e já recebeu mais de 50 emendas.
Imaginem o que seja consolidar todas as normas que vão mudando
ou que, pelo menos, podem não ser recepcionadas, à medida que são
feitas novas normas constitucionais para direcionar essas normas
infraconstitucionais. Tem-se uma dificuldade enorme nessa tarefa,
mas há uma necessidade enorme de que não deixe de ser cumprida.

Sobre a consolidação das leis e a questão dos princípios
constitucionais, que são os vetores, as diretrizes, a partir dos quais
teremos a legislação infraconstitucional, chamo a atenção para alguns
pontos. Tivemos uma mudança muito significativa no processo
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constitucional e no constitucionalismo, no final do século XX e no
início deste século. Tivemos, basicamente, com a primeira
Constituição escrita, a Constituição norte-americana, de 1787, um
constitucionalismo de regras. Havia normas que visavam situações
concretas, efetivas, diretas, objetivas, como nas constituições que
seguiram o modelo da Constituição norte-americana. A diferença da
regra para o princípio, entre muitas que poderiam ser apontadas, é
basicamente o fato de que a regra aplica-se ou não. Diante de uma
situação concreta, avaliaremos se há ou não como aplicar o preceito.
A aplicação de uma regra importa em eliminação de outra. Não há
como, numa mesma situação, aplicarem-se duas regras jurídicas.
Quanto aos princípios, cuja ênfase foi dada a partir da Segunda
Guerra Mundial, a partir do constitucionalismo que se firmou então,
não há como se aplicar um princípio eliminando-se outro. O
constitucionalismo de princípios determina que se sabe quais são os
pilares, quais são os determinantes de um certo sistema, de um
sistema constitucional. Isso se aplica fazendo uma ponderação entre
eles, diante de uma situação concreta, ou verificando-se qual é o que
se aplica em determinado caso, sem se eliminar do sistema o outro
princípio. Portanto, o constitucionalismo mudou, a partir da segunda
metade do século XX. A Constituição açambarcava um número muito
maior de situações, sendo imprescindível que os princípios dessem
um norte mas não fechassem, como o fazem as regras, situações
objetivas concretas, a partir das quais era preciso modificar as
constituições. Portanto, o constitucionalismo de princípios, que hoje
prevalece, tem algumas ponderações da maior importância. O
princípio, sendo genérico, muito mais do que a regra que prevalecia
antes, faz com que a legislação infraconstitucional obedeça aos
princípios podendo, no entanto, espraiar-se sobre situações concretas
muito mais ampliadas. Mas os princípios têm uma obrigatoriedade
que, no caso do sistema constitucional brasileiro, faz com que aquele
princípio se aplique isoladamente, autonomamente, e, como informa
toda a elaboração constitucional, tanto no plano federal quanto no
estadual, quando se descumpre uma norma-princípio descumpre-se
toda a Constituição. E não prevalece nenhuma regra, nenhuma norma
infraconstitucional que contrarie o princípio. Esse constitucionalismo,
que veio a ter lugar a partir da segunda metade do século XX, mudou
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substancialmente a forma de abordar a elaboração das normas,
com repercussões diretas sobre o processo de consolidação das leis
que prevalecem num determinado Estado.

A Constituição é um sistema. Tanto a Constituição Federal quanto a
Estadual são sistemas e, como tal, necessitam ser interpretadas de
maneira conjugada, harmoniosa, sendo umas normas consentâneas
com as outras. Não há como eliminar do sistema um pilar sem que se
rompa toda a construção, o que é de fundamental importância porque,
nesse constitucionalismo, visto como sistema, tudo o que tem base na
Constituição, tudo o que é elaborado em sua base, precisa ter o
fundamento, do princípio. E por isso que a Constituição é chamada de
lei fundamental. Ela é tida como fundamento, e o fundamento está em
seus princípios; a Constituição Federal fala em princípios
fundamentais, em seu título 1, tendo, ainda, os preceitos fundamentais.
E temos caminhos próprios, no direito, para buscar a aplicação plena
desses princípios e preceitos fundamentais. Sendo um sistema,
portanto, sempre o comparo com o sistema solar: tudo fica em volta
dos princípios. Um astro não se choca com outro porque, no sistema
solar, há os astros que exercem a atração e em torno dos quais todos
os outros se movimentam. Isso também ocorre no sistema jurídico.
Temos os princípios constitucionais, e todas as normas que
prevalecem, fazem-no considerando esse ritmo, esse movimento
permanente, porque o direito está em constante construção, em
movimento, porém, em torno dos princípios e levando-os em
consideração. Como os princípios são muito genéricos, dão espaço e
fundamento a uma multiplicidade de leis. Levo em consideração,
também, a circunstância de que, hoje, o que se considera matéria
fundamental para um povo é muito mais do que se considerava
fundamental há 200 anos. Não é incomum escutarmos determinadas
pessoas dizerem: "na verdade, boa é a Constituição norte-americana,
que prevalece desde 1787, sem nunca haver mudado". Quanto a
nunca ter mudado, não é verdade, já que sofre mutação permanente
por via da interpretação, garantidos apenas os princípios que são,
além disso, reconstruídos pela força de interpretação criadora dos
tribunais norte-americanos. Também, o que era princípio continua se
mantendo na Constituição norte-americana. A diferença é que, hoje,
há um complexo muito maior de princípios prevalecendo e que a
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ênfase maior é sobre eles, que dão um conteúdo de ação presente,
especialmente nas instituições governamentais ou estatais, havendo
uma perspectiva de programas futuros, traçados a partir dos princípios
contidos na Constituição. Esta não é mais uma obra fechada. A
Constituição é uma obra aberta, em permanente construção,
construção que se faz por um movimento, que não é arrítmico, não é
assistemático, exatamente porque repousa em princípios muito bem
definidos, muito bem delineados e que têm força obrigatória. Hoje,
pela manhã, um colega perguntava-me se poderia prevalecer em
determinada circunstância impugnação a certa lei estadual, só com
base em princípios constitucionais. Dei-lhe o exemplo de três
julgamentos, ocorridos no STF, na quinta-feira, com base
exclusivamente no que se considerou atentado a princípios
constitucionais. Um deles, ao princípio da moralidade e dois, ao
princípio da legalidade. A simples alegação de ruptura de um
princípio, de afronta ao princípio, faz com que os próprios tribunais
superiores, inclusive o STF, tido na Constituição como seu guardião,
deitem abaixo e neguem eficácia a qualquer norma infraconstitucional
ou a qualquer regra, até mesmo de constituição estadual, que venha a
infringir o princípio considerado vetor-mestre, a viga que sustenta toda
a construção. Por essa razão, creio que a consolidação das leis se faz
necessária, sempre tomando como ponto de partida e como ponto de
chegada o princípio. Para interpretar e saber qual a lei que prevalece,
basta situar qual princípio estaria sendo objetivado, concretizado,
efetivado. Se esse princípio estiver sendo descumprido, tenha a
certeza de que ou a sua interpretação está incorreta, ou aquela norma
afronta, de maneira manifesta, a Constituição e, portanto, não
prevalece, pois não tem o fundamento da sua validade. Os princípios
constitucionais darão o parâmetro do ponto de partida para a ação
tanto do legislador, quanto do intérprete da norma, porque, só a partir
disso, vamos ter a validade ou não dessa norma. Para que
consideremos os princípios fundamentais, inclusive para a
consolidação das leis, e para que haja, portanto, o aperfeiçoamento
das instituições democráticas, chamaria a atenção para três
princípios, que poderiam ser perfeitamente e melhor atendidos por
uma consolidação legislativa, que desse ao cidadão conhecimento
pleno de quais são os direitos que prevalecem numa determinada
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sociedade. O primeiro deles é o princípio da segurança jurídica,
que hoje, talvez, no mundo, de uma forma geral, é muitas vezes
negado. No caso do Brasil, se considerarmos particularmente, é o
mais negado. Montesquieu dizia que quanto mais leis tem um povo,
mais tendente a ser corrupto é esse povo. Essa frase é forte,
extremamente contundente. Quando falava da corrupção, dando o
exemplo de Roma, em "O Espírito das Leis", dizia que quando há um
complexo muito grande de leis, ninguém conhece todas elas, e,
portanto, não pode cumpri-Ias e nem exigir o seu cumprimento, o que
tende, então, para o que chamava de "possibilidade de ruptura".
Corrupção é isso: romper com o sistema de normas prevalecentes.
Ele dizia que, se as pessoas não conhecem as leis, não há como
participar e fazer com que sejam cumpridas. Por isso mesmo, quanto
mais leis se tem, melhor para quem estiver governando, porque nem
ele nem ninguém sabe quais as leis que prevalecem e acaba não
prevalecendo nenhuma.

A partir disso, teríamos, no Brasil, um campo aberto à corrupção,
porque há muitas leis prevalecendo. A Profa. Natália e eu
comentávamos no início: são tantas as normas que se revogam, que
não sei se estou cumprindo ou descumprindo algumas, podendo-se
chegar ao descalabro de qualquer um de nós, hoje, estar sujeito ao
descumprimento de uma norma, não porque não seja um cidadão que
se comporta de forma coerente com o que se exige dele, mas
simplesmente por desconhecimento.

No Brasil, temos a máxima, que ainda prevalece, de que a ninguém
é dado descumprir uma lei alegando desconhecimento. Presume-se
conhecida a lei. E uma presunção fictícia. Não é nem ficção jurídica,
que, na verdade, seria facção jurídica. Não é porque o direito assim
determina. E impossível alguém conhecer todas as normas em vigor
no Brasil hoje. Nem em um campo de especialidade. Nenhum de nós,
profissionais do direito, pode se dar ao luxo de dizer que conhece
todas as normas. Em matéria de direito administrativo, por exemplo, é
impossível. Todos os dias, para alguém dar uma aula de direito
administrativo sobre licitação, é preciso preparar a aula até a véspera,
se não quiser ser um professor irresponsável. A mudança é de tal
ordem e ocorre com tal freqüência, especialmente com relação às
medidas provisórias que acabaram tratando desse tema
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repetidamente, que não temos a segurança de, na hora, estarmos
informando o estudante exatamente sobre o que prevalece. O
professor de direito civil fala o mesmo, o de direito comercial também;
enfim, os de todos os ramos.

O Código Civil, que foi promulgado em janeiro deste ano e vai entrar
em vigor em janeiro do ano que vem, já tem quase mil propostas de
modificação no Congresso Nacional. Portanto, uma lei que ainda não
entrou em vigor e já tem esse número de propostas de mudança,
mesmo que se altere muito pouco, quando entrar em vigor, vai exigir
do professor da matéria, que é um especialista, que esteja atento a
cada modificação. Então, não podemos cobrar do cidadão que cumpra
essa lei nem exigir que a conheça.

O pior é que as normas acontecem com uma freqüência estonteante
no Brasil. Não estou reclamando, porque não me incluo entre aquelas
pessoas que acham que, no Brasil, deveríamos ter uma legislação
mais seca, à maneira finlandesa ou suíça. O direito tem de ter a cara
do seu povo. Somos um povo palavroso. Não quero de jeito nenhum
que não se converse sobre direito constitucional no Brasil, até porque
é o menos rebuscado, é o direito do cidadão comum. A pessoa pode,
perfeitamente, nascer, viver 100 anos e não passar perto do Código
Penal. Aliás, até convém que não passe perto, porque, em geral, não
é uma boa passagem. Mas se nascer e morrer 5 minutos depois, teve
de repousar na Constituição, porque o direito à vida - e até à
dignidade da morte - repousa em normas constitucionais. Não há
como passar pela vida sem vivenciar a Constituição.

A despeito disso, a mudança é feita com tal freqüência que até nós,
que somos da área, acabamos não conhecendo, com tranqüilidade,
todas as normas que prevalecem. Precisamos de consulta continuada.
Imagine a dificuldade do cidadão que desconhece os seus direitos
fundamentais. Pense em um ramo do direito que não seja um direito
muito afeto. Algumas áreas do direito, como disse antes, têm uma
linguagem extremamente rebuscada. Imagine isso em um povo que
discute. Nós nos assentamos em um bar e discutimos direito
constitucional. Não tenho dúvidas. Canso de ouvir lições de
engenheiro que diz que não entendemos nada, que a Constituição
Federal não é nada disso. Ele, talvez, nunca tenha lido a Constituição,
mas é a vida dele, tem de dar notícia dela. Está certo que discuta. Não
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nos assentamos num bar para discutir física quântica. Direito fala
da vida de todo o mundo, então, todo o mundo tem o direito de falar
da nova lei sobre o interesse do outro que foi cuidado no Direito, da
legislação do outro.

Essa multiplicidade de leis, portanto, faz com que cada um tenha
chance de discutir os seus interesses, por isso ninguém acaba tendo
segurança. Todas as pessoas acabam numa situação de insegurança
jurídica, pelo complexo de leis. Conforme o dado que citei no início, do
Ministro Paulo Brossard, mais de 100 mil leis ordinárias,
convenhamos, não é para ninguém imaginar que tenha notícia de
todas. Não é nem saber, é que ninguém nem dá notícia de todas elas.

Além das leis, quer dizer, as normas que passam por um processo
formal, ainda temos uma multiplicidade de fontes de normas jurídicas
no Brasil. E espantoso considerar que, depois da vigência do Código
de Trânsito Brasileiro, por exemplo, o Conselho Nacional de Trânsito,
antes mesmo de sedimentar todas as questões postas quanto à
constitucionalidade de alguns dos seus dispositivos, já tinha liberado
mais de 100 normas sobre a legislação de trânsito. E, como o
Conselho pode baixar normas sobre o trânsito, qualquer brasileiro que
estivesse conduzindo um veículo poderia ser parado de uma hora
para a outra e questionado sobre a transgressão de uma norma de
que nunca teve notícia. Como presumir que todos sabem a norma?
Estou num local privilegiado no Brasil, a Assembléia Legislativa de
Minas, mas, se eu perguntasse aos senhores quem é que conhece
todos os membros do Conselho Nacional de Trânsito, tenho certeza
de que a grande maioria não nomearia todos. Nem os Deputados,
talvez, nomeassem um número significativo deles. No entanto, ele
baixa normas.

Outro Conselho que baixa normas permanentemente, das quais o
brasileiro sequer tem notícia - só tem notícia do resultado, porque
aparece na sua conta no Banco ou no seu emprego -, é o Conselho
Monetário Nacional, que baixa mais normas do que determinados
órgãos legislativos. No entanto, a grande maioria que está neste
Plenário não saberia nomear quem o compõe, quem faz as normas. E
sabem quantos Conselhos temos? Hoje temos as agências
reguladoras, que têm uma diretoria de regulamentação para baixar
normas. Diz-se norma infralegal. Mas, se nem sei qual é a norma que,
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no caso concreto, se aplica, como vou saber, sem conhecer o
princípio, se ela vale ou não, no meu caso?

Então, os princípios constitucionais e os princípios que regem o
Direito passaram a adquirir importância fundamental no Brasil. A
maioria das pessoas, por exemplo, sabe que existem agências
reguladoras, mas as normas que baixam em relação ao serviço de
energia elétrica, ao serviço de telecomunicações a maioria dos
brasileiros não sabe. Elas existem e prevalecem sobre a vida de cada
um de nós, porque o serviço de energia elétrica faz parte da nossa
vida, é serviço essencial. Quando o Conselho Monetário baixa uma
norma, está falando da sua vida financeira, do que prevalece, mas
você só vai verificar quando chega ao Banco e não sabe porque foi
feito determinado desconto. Isso acontece na vida de todo o mundo.

Além de tudo, temos aquilo que foi criado para ser uma situação
excepcionalíssima, que são as medidas provisórias, que se tornaram
muitíssimo comuns. Chegamos a um momento, em 1997, em que
havia quase duas medidas provisórias, em média, por dia, mudando a
legislação brasileira, mudando até o que o Congresso Nacional fazia.
E não dávamos conta de acompanhar. Dei o exemplo da legislação
sobre licitação: a cada dia, havia uma mudança nessa legislação, e
tínhamos de ir com lupa, para saber qual a mudança processada.

Não se consegue isso facilmente, porque o número dela muda, de
acordo com as vezes em que foi reeditada. Portanto, a dificuldade, até
para nossa consulta, é cada vez maior.

Tudo isso acabou formando um arcabouço normativo no Brasil que
dificulta extremamente a segurança com relação a nossos direitos.
Não sabemos o que está prevalecendo, o que pode e o que deve ser
feito. Não temos conhecimento no Brasil nem quanto às restrições aos
nossos direitos de liberdade e propriedade, área em que a
Constituição é taxativa, estabelecendo que ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Para que
tenhamos a garantia de nossos direitos constitucionais, que não
podem ser mudados sequer por reforma constitucional, no sentido da
restrição, impõe-se, com urgência, a necessidade de uma nova
perspectiva de processo legislativo, a fim de que haja a consolidação
do que existe hoje, no Brasil.

Quero fazer uma referência ao princípio republicano e à estabilidade
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jurídica e política. O princípio republicano é o primeiro a ser
enfatizado na Constituição, em seu art. 1°: "A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel.... Nesse artigo, estabelecem-
se determinados princípios, como o da igualdade e o da liberdade,
que, em uma república, são distintos dos princípios exercidos na
monarquia.

Depois de cento e poucos anos da proclamação da república, ainda
não conseguimos vê-ia consolidada, até porque, neste País, temos
uma república, mas não temos tantos republicanos como deveríamos.
Se a coisa é pública, a legislação a prevalecer deveria dar garantia de
cidadania a todos os republicanos. Se não temos uma legislação
muito bem positivada, no sentido de conhecimento objetivo por todos,
devemos, pelo menos, fazê-la prosperar.

Precisamos enfatizar não apenas a democracia, mas também a
República brasileira. Quando a coisa é pública, a igualdade de
oportunidades, naturalmente, decorre da adoção do princípio, e esse
modelo que ainda não conseguimos consolidar ainda está a dever,
exatamente, aos menos favorecidos do País. Essa consolidação dar-
nos-ia condições de saber se a coisa realmente é pública no Brasil, se
a gestão se faz para todos e se as condições e oportunidades são
iguais, para que tenhamos condições de ver efetivado o princípio da
igualdade.

Chamo, também, a atenção para o princípio da participação popular.
O cidadão só pode participar e participa quando conhece
rigorosamente seus direitos.

Agradeço à Assembléia Legislativa. Lembro-me de uma passagem
de Machado de Assis: "A virtude é uma, e os pecados são muitos",
querendo ressaltar que ter uma lei é necessário para que saibamos a
opção de uma sociedade sobre o que é justo. Esse trecho está no
livro "lsaú e Jacó". Ele afirma, ainda, que, para descumprir uma lei,
existem mil portas e formas. Para que isso não aconteça, é preciso
que saibamos, rigorosamente, qual o direito que prevalece em uma
determinada sociedade. Falta isso no Brasil, grande parte em
decorrência de nossa comunidade jurídica, pois os legisladores atuam
melhor do que nós nessa matéria, mas falta também a
democratização no processo de dar conhecimento das leis e das
normas que prevalecem para o cidadão brasileiro.
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E preciso que todos nós, cidadãos, conheçamos nossos direitos,

até para ser mais republicanos e cooperar com o interesse do outro,
além do particular, superando o individualismo que ainda prevalece,
quer na forma de vislumbrar o direito, quer na forma de aplicá-lo e de
lutar por ele. Assembléias como esta, que têm compromisso com o
interesse público, teriam a vida muito facilitada se as pessoas
pensassem mais nas outras, em uma visão de sistema de direito, sem
deixar de lutar por seus interesses individuais. Muito obrigada.

Peço desculpas, pois terei de ausentar-me, devido a um
compromisso com dois Secretários, por determinação do Governador.
Coloco-me à disposição para responder a eventuais perguntas, desde
que tenham "e-mails", para que possa responder. Muito sucesso a
todos.

Palavras da Sra. Natália de Miranda Freire
Exmos. Srs. Presidente, Deputado Cabo Morais; Dra. Carmem Lúcia

Antunes Rocha; senhores debatedores, Dr. Geraldo Flávio Vasques e
Dr. Sabino José Fortes Fleury; membros da Mesa da Assembléia e
demais parlamentares presentes; senhores representantes dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Ministério Público e da advocacia;
Srs. Consultores e Procuradores de Casas Legislativas, dentre os
quais ressalto a presença da Dra. Sueli Guimarães, da Câmara dos
Deputados; demais participantes deste fórum técnico, entre eles, os
alunos das instituições de ensino Izabela Hendrix, PUC, UFMG e
outras.

Após quase 25 anos de trabalho nesta Assembléia Legislativa, em
que exerci o cargo de Redatora de Documentos Parlamentares, a
consultoria e o assessoramento técnico-legislativos, passei a dedicar-
me ao magistério na Escola do Legislativo, bem como à pesquisa na
área do processo legislativo e, em razão da prática da redação
parlamentar, vim a interessar-me pela técnica legislativa. Como outros
colegas, participei dos grupos de trabalho responsáveis pelo
assessoramento aos Deputados constituintes, na elaboração do
projeto de que resultou a Constituição do Estado, e à Mesa da
Assembléia, na redação do anteprojeto do Regimento Interno da Casa
e de outras proposições que se converteram em normas jurídicas.

A repetida participação em seminários e cursos promovidos pela
Assembléia Legislativa do Estado para atualização de seus
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servidores, bem como de agentes públicos municipais, além das
constantes atividades de redação e revisão de anteprojetos de atos
normativos, na própria Assembléia Legislativa e em outras
instituições, conduziu-me à necessidade de estudos cada vez mais
detalhados acerca da técnica legislativa. Pude, então, constatar a
carência de fontes de pesquisa, que, a par de tratarem
especificamente do tema proposto, viessem a suprir a falta de
bibliografia a ele pertinente.

Essas são, em síntese, as razões que me levaram a eleger a técnica
legislativa como objeto de estudo na dissertação de mestrado
defendida na Faculdade de Direito da UFMG, no dia 5/2/2002, e tema
de um livro a ser lançado em breve.

O estudo foi sobre a técnica legislativa como objeto da ciência do
Direito e se baseou não só na legislação, na doutrina e na
jurisprudência, mas também e em grande parte na experiência
adquirida nesta Assembléia Legislativa. Tais razões certamente
motivaram o honroso convite a mim dirigido pelo Exmo. Sr. Presidente
desta Assembléia Legislativa, Deputado Antônio Júlio.

Meu sincero agradecimento à Mesa e a todos os parlamentares da
Assembléia de Minas pela oportunidade ímpar de participar como
conferencista, ao lado de renomados juristas e especialistas na
matéria em estudo, entre eles, a Profa. Carmen Lúcia Antunes Rocha,
os parlamentares, representados pelo Deputado Cabo Morais, e os
debatedores já citados, de um fórum técnico de tal significado para a
vida jurídica e política do Estado, dos demais entes da Federação
brasileira, do País, enfim.

Meu agradecimento também a Marcílio França Castro, um dos
colegas que se destacam pelo notável conhecimento na área de
técnica legislativa, pelos contatos e pelas informações a respeito do
evento que ora se realiza.

Passo a tratar do tema que me foi proposto, "A Consolidação como
Objeto da Técnica Legislativa", valendo-me, de início, das palavras de
Tércio Sampaio Ferraz Júnior: "Vamos falar do discurso das leis, do
discurso dos códigos, da norma como discurso. As considerações que
se seguem têm correspondência com o discurso que estabelece a
norma, que não deve ser entendido apenas como o discurso
legislativo, pois é mais amplo.
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A consolidação das leis é, sem dúvida, objeto da técnica
legislativa, pela razão primeira de estar prevista, no parágrafo único
do art. 59 da Constituição da República, como um dos atos a serem
disciplinados na lei complementar nele requerida, que veio a ser a Lei
Complementar n° 95, de 26/2/98, alterada pela Lei Complementar n°
107, de 26/4/2001 esta resultante do Projeto de Lei Complementar n°
23/99 (n° 45/2000 - Complementar no Senado Federal), de iniciativa
presidencial.

Com efeito, dispõe o parágrafo citado, que se insere no artigo que
relaciona as espécies normativas cuja elaboração está compreendida
no processo legislativo: "Parágrafo único - Lei complementar disporá
sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis".

Não decorresse do comando constitucional a caracterização dos
procedimentos de consolidação como afetos à técnica legislativa - da
•mesma forma que os de elaboração, redação e alteração das leis -
aquela decorreria do fato de a consolidação, tal como prevista na
legislação brasileira em vigor, consistir em exame, triagem, seleção e
posterior reunião de leis em coletâneas, observados critérios
preestabelecidos, com o objetivo de depurá-las de disposições não
mais vigentes ou de flagrantes impropriedades formais.

Além da consolidação, que é tema do nosso estudo, a lei
complementar traz normas sobre a elaboração, a redação e a
alteração das leis. A elaboração das leis é um processo que se inicia
antes mesmo da redação da lei e envolve um processo de reflexão
sobre a matéria a ser tratada. A respeito disso, hoje a doutrina
recomenda - e a própria legislação brasileira prevê - que haja uma
lista, a chamada "check 0sf', em que se fazem perguntas a respeito da
necessidade do ato normativo, da conveniência de ser elaborado, da
oportunidade, da sua definição, da sua identificação entre as espécies
normativas, dos resultados, dos efeitos que pode trazer à sociedade.

Então, além da participação popular, que hoje é prevista na
Constituição não só em relação à iniciativa de projetos de lei, desde
que haja o cumprimento de requisitos constitucionais, como número
de eleitores que vão assinar o projeto e outras exigências para que se
garanta a representatividade da iniciativa, os cidadãos podem e
devem ter participação nas audiências públicas regionais, podem
apresentar petições, reclamações, queixas de qualquer natureza
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contra atos de autoridade pública e podem fazer chegar ao
Legislativo as suas reivindicações, as suas aspirações.

Portanto, o processo de elaboração compreende todo o
envolvimento dos cidadãos, porque, além de haver representantes
que, no parlamento, apresentam os projetos, discutem e votam os
projetos, já que vivemos a democracia representativa, ainda existe a
participação, a previsão da representação direta dos cidadãos por
esse e outros instrumentos, como o referendo, o plebiscito, que a
Constituição prevê.

A redação é a tarefa material de concepção do texto, é a montagem
do texto legal. Assim, o legislador deve-se preocupar com as palavras
que vai empregar, com a articulação do texto, com a sua divisão e
com todos os aspectos que envolvem a redação de um texto legal.

E a alteração decorre da própria evolução da sociedade. A lei em
vigor pode durar muito, mas não é eterna. E preciso que seja alterada
de acordo com as necessidades. Então, a Lei Complementar n° 95
prevê os procedimentos de alteração das leis com as recomendações
que o legislador deve seguir para que haja um trabalho, do ponto de
vista técnico, que não deixe ou, pelo menos, tenha o objetivo de não
deixar lacunas, ou ambigüidades, ou imprecisões na legislação.

Finalmente, a consolidação, que é o quarto dos atos previstos como
objeto da técnica legislativa. Como se assinalou, a matéria é regida
pela Lei Complementar n° 95, de 1998, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 107, de 2001, devendo-se mencionar ainda o
Decreto n° 4.176, de 28/3/2002, que "estabelece normas e diretrizes
para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o
encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos
normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e
dá outras providências". Este revogou o Decreto n° 2.954, de 29/1/99,
e os decretos que o alteraram.

A multiplicidade de leis que coexistem no ordenamento jurídico
brasileiro, muitas vezes redigidas de forma lacunosa, obscura ou
ambígua ou revestidas de caráter fragmentário - como foi ressaltado
hoje, em várias oportunidades -, em face de sucessivas alterações
que incidem ou repercutem no seu texto, causa apreensão ao jurista e
deveria ser alvo de profunda reflexão por parte do legislador.

Diz Pinto Ferreira: "Há mesmo uma inflação legislativa, excesso de
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leis, que tem aconselhado inclusive o uso da cibernética jurídica".

Quanto ao intérprete, vê-se diante de um impasse: saber qual a lei
que desapareceu da cena jurídica e qual a que assumiu o papel da
que se foi. Essa é uma indagação feita por Antão de Moraes, num dos
primeiros trabalhos sobre técnica legislativa que se registram no País.

Já na monarquia portuguesa, em razão desse impasse, foram
elaboradas as ordenações, que, como se sabe, são as compilações
das antigas leis portuguesas, feitas com o objetivo não só de as reunir
em um corpo único, mas também de as tornar mais claras, evitando
incoerências e contradições.

Anteriormente à edição da Lei Complementar n° 95, de 1998, a
matéria era disciplinada, de forma parcial ou sucinta, em atos
normativos esparsos, ou regida por normas não escritas ou praxes
adotadas em Casas Legislativas.

Registram-se, no Estado de Minas Gerais, o Decreto n° 12.602, de
29/4/70, que "estabelece sistemática para a elaboração de documento
normativo do Poder Executivo", e o Decreto n° 12.747, de 16/5/70, que
"dispõe sobre a consolidação da legislação estadual".

Consultados os textos constitucionais vigentes nos Estados da
Federação, verifica-se que a maioria deles prevê a edição de lei
complementar que discipline a técnica legislativa e, por conseguinte, a
consolidação das leis.

Nos Estados que não contêm previsão de lei complementar relativa
à matéria - como é o caso de Minas Gerais -, entende-se que a
técnica legislativa deva ser objeto de lei ordinária: Em Minas Gerais, já
existe, como foi assinalado hoje, proposta de regulação da matéria
consubstanciada no Projeto de Lei ti° o qual, seguindo os
parâmetros da Lei Complementar n° 95, de 1998, mas adequando a
matéria, quando necessário ou conveniente, a peculiaridades do
processo legislativo estadual, "dispõe sobre a elaboração, a alteração
e a consolidação das leis no Estado de Minas Gerais".

No Direito Comparado, variadas fórmulas de limpeza e
reorganização do ordenamento jurídico têm sido adotadas.

Basicamente há dois procedimentos que podem, na prática,
confundir-se, mas, na verdade, não se confundem. Ao lado da
consolidação, de que estamos tratando, que se caracteriza pela
coleta, conjugação e sistematização formal das leis em vigor, sem
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alterações substanciais, registra-se a codificação, que consiste na
unificação das normas relativas a determinada matéria, com reforma
substancial da disciplina até então existente, inovando no
ordenamento jurídico.

No caso da codificação, que não é especificamente o tema da
exposição, é preciso que se diga que aquilo que se chama de código,
muitas vezes, não o é, segundo grande parte dos juristas, pois o
código disciplina matérias que se correlacionam por pertencerem a
uma determinada área do direito e são organizadas e sistematizadas
segundo critérios predeterminados, seguindo uma sistemática muito
diferente de determinados atos que se denominam códigos. Muitas
vezes, fala-se em Código de Trânsito ou Código de Pesca, mas, na
verdade, segundo Caio Mário da Silva Pereira, esses atos normativos,
por exemplo, não seriam códigos, no verdadeiro sentido da palavra.
Seria código o que reconhecemos como tal, como o Código Civil ou o
Código Penal, que são textos em que os assuntos se correlacionam
de forma sistemática. E uma das exceções ao princípio contido na Lei
Complementar n° 95, que cada lei deverá tratar de um único assunto,
ela excetua a codificação justamente porque, na codificação, não
haverá um só assunto, mas assuntos que se correlacionam por
pertencerem a uma determinada área do direito, como assinalei.

No direito constitucional italiano, é prevista delegação legislativa
para a redação, em texto único, de normas contidas em vários textos
da mesma natureza, mas expedidos em momentos diversos. Há,
entretanto, diferença fundamental entre textos únicos delegados, caso
em que existe a faculdade não só de coordenação, mas também de
modificação, de integração e, eventualmente, de interpretação
autêntica e texto único de mera coordenação, ou seja, de simples
compilação, no qual a força de lei das normas singulares, nele
reunidas, permanece sempre ancorada às leis das quais as mesmas
normas são tiradas.

José Héctor Meehan observa que um dos fatores que incidem de
forma decisiva na eficácia dos atos legislativos é o grau de
conhecimento real, pleno e seguro que de suas disposições tenham
os particulares e os próprios agentes públicos encarregados de aplicá-
las e velar por seu cumprimento.

Ressalta o mesmo autor que, entre os diversos tipos de compilações
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ou coleções legislativas que se publicam, deve-se distinguir as de
caráter geral, que tendem a incluir todos os atos legislativos editados,
qualquer que seja sua temática ou matéria, até determinado momento,
das de caráter especial, que somente se ocupam dos atos legislativos
referentes a determinadas matérias; as que incidem sobre todos os
atos legislativos elaborados até determinado momento, estejam ou
não em vigor, das que incorporam somente os atos vigentes a partir
da data da sua publicação; as efetuadas circunstancialmente, cuja
continuação, por conseguinte, não esteja prevista, distinguem-se das
que pretendem assumir um caráter permanente, por serem realizadas
com a previsão de atualização futura. Estas últimas, por sua vez,
poderão ser fechadas, isto é, somente passíveis de atualização,
posteriormente, por agregação de outros corpos (tomos, fascículos,
etc.), ou abertas, quando estiverem elaboradas de tal maneira, que
sua atualização possa realizar-se por integração (introdução do novo
material no corpo originário da compilação).

Na doutrina venezuelana, encontramos, na obra de Belkys Velazo,
procedimentos já previstos na consolidação das leis brasileiras. A
autora diz que são procedimentos próprios de todo procedimento de
consolidação, que são os seguintes:

- combinar ou refundir todas as leis com suas respectivas
alterações, o que é mais importante ainda nos ordenamentos
jurídicos, em que somente se publica o texto da reforma, e não o
reformado. Muitas vezes - é o caso que existe no Brasil -, temos a
publicação das leis alteradoras de leis em vigor, mas não temos, em
caráter ordinário ou sistemático, a publicação do texto com as
alterações que nele foram inseridas;

- renumerar seções, capítulos ou artigos e alterar as remissões,
quando necessário;

- excluir do texto consolidado as normas que não estejam em vigor -
desatualizadas, inconstitucionais ou derrogadas implicitamente -,
mantendo, no entanto, as prescrições que não tenham sido aplicadas
por inocorrência, na prática, dos fatos nelas previstos;

- eliminar as disposições transitórias que já não tenham eficácia;
- dividir os artigos demasiadamente longos ou estruturá-los em

parágrafos, sem alterar a ordem das palavras;
- atualizar nomes de departamentos, órgãos, instrumentos
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normativos, etc.

- corrigir, quando necessário e possível, o modo, o tempo e a voz
dos verbos;

- reordenar, mediante um sistema de classificação lógica, as leis ou
parte de leis que, por similitude de objeto, devam estar reunidas, com
o que se eliminam as leis duplicadas, porque, além de haver
disposições duplicadas em leis, pode haver leis duplicadas;

- simplificar leis que tenham sido originalmente redigidas em
linguagem obscura;

- ajustar os procedimentos de consolidação da legislação aos meios
informáticos.

Considerada a natureza da consolidação a ser efetuada, podem-se
distinguir dois procedimentos básicos, o que implica a alteração do
conteúdo das leis a serem consolidadas e, por isso, depende de
apreciação ou reapreciação, pelo Poder Legislativo, de toda a matéria
nelas contidas; e o que requer a mera coordenação ou compilação
das leis, segundo critérios predeterminados, não envolvendo alteração
de mérito.

Essa segunda modalidade de consolidação é a prevista na Lei
Complementar n°95, de 1998, cujo art. 13, com a redação dada pela
Lei Complementar n° 107, já foi mencionado. Na verdade, esse artigo
prevê a reunião das leis federais em codificações e consolidações,
que são dois tipos de procedimentos distintos, como já foi visto,
integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins,
constituindo, no todo, a consolidação da legislação federal. No mesmo
dispositivo, é previsto que, no momento em que a consolidação se faz,
há a revogação formal das leis incorporadas à consolidação, sem
modificação do alcance da norma e sem interrupção da sua força
normativa. Falaremos novamente sobre a revogação formal dos
dispositivos consolidados.

Quanto às alterações da consolidação possíveis, foram
mencionadas hoje, pela manhã, e também mencionei muitos deles, na
citação da autora venezuelana. Farei algumas considerações a
respeito de algumas providências previstas no dispositivo da Lei
Complementar n° 95, que devem ser, expressa e
fundamentadamente, justificadas, quando da consolidação. A fonte de
informação que serviu de base para aquela providência deve ser
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indicada com precisão. Essas providências são as que estão
citadas por último, no dispositivo:

- supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal, cuja suspensão tenha sido determinada
pelo Senado Federal;

- indicação de dispositivos não recepcionados pela Constituição
Federal;

- declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente
revogados por leis posteriores.

As leis que constituem o âmbito de aplicação da Lei Complementar
no 95, de 1998, e, portanto, o objeto da consolidação de que se trata
são as nacionais e as federais, uma vez que, como esclarece Geraldo
Ataliba, o Congresso Nacional reúne "a dupla qualidade de Legislativo
Federal e Legislativo Nacional".

O princípio consignado no inciso 1 do art. 7 0 da Lei Complementar n°
95, segundo o qual "excetuadas as codificações, cada lei tratará de
um único objeto", não é desatendido no procedimento de
consolidação, pelas seguintes razões:

- cada projeto de lei de consolidação visa a integrar, num único
diploma legal, todas as leis pertinentes à mesma matéria;

- a consolidação da legislação federal, constituída ao final pela
reunião de todas as leis federais em codificações e consolidações,
integradas por volumes contendo matérias conexas ou afins, não
estará adstrita a um único objeto, segundo critério semelhante ao
aplicável às codificações, que, por sua própria natureza, não se
limitam ao tratamento individualizado ou especial de determinado
assunto ou área de atividade.

A menção à possibilidade de novas divisões no texto legal remete-
nos aos princípios da Lei Complementar n° 95 a respeito da
articulação dos textos legais e à obtenção de ordem lógica na sua
redação, considerado o artigo como unidade básica e, portanto, como
o ponto de partida de qualquer divisão ou agrupamento que utilize o
legislador.

Segundo o inciso II do art. 10 da citada lei complementar, "os artigos
desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos, em
incisos; os incisos, em alíneas, e as alíneas, em itens".

Os incisos V e VIII do mesmo artigo dispõem, respectivamente:
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- o agrupamento de artigos poderá constituir subseções; o de

subseções, a seção; o de seções, o capítulo; o de capítulos, o título; o
de títulos, o livro e o de livros, a parte;

VIII - a composição prevista no inciso V poderá também
compreender agrupamentos em disposições preliminares, gerais,
finais ou transitórias, conforme necessário".

Se o procedimento de consolidação admite diferente colocação e
numeração dos dispositivos consolidados, o mesmo não se verifica,
especialmente quanto à numeração de artigo e de unidades
superiores a este.

E o caso da seção, do capitulo e do título, que não podem ser
renumerados. Isso ocorre no processo de alteração das leis. Mas
estamos tratando de consolidação. Nesse procedimento não existe a
proibição, mesmo porque faz parte do processo de consolidação a
reorganização do texto. A Lei Complementar n° 95 veda, no caso da
alteração, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de
artigos e de unidades a eles superiores. Nesse caso, deve ser
repetido o número do dispositivo imediatamente anterior, seguido de
letra do alfabeto. Então, tantas quantas forem as alterações, tantas
letras do alfabeto serão utilizadas. A Lei Complementar n° 95 não
veda que unidades inferiores ao artigo sejam renumeradas, como é o
caso dos parágrafos, dos incisos, das alíneas e dos itens. Analisando
essa prescrição, podemos concluir que se usarmos, por exemplo,
letras do alfabeto no caso das alíneas, poderemos chegar à repetição
da mesma letra. Não seria uma indicação adequada.

Considerada a questão sob outro prisma, o que se alega para que
os artigos não sejam renumerados numa alteração de leis é que os
dispositivos devem ser conhecidos pela numeração que têm. Por
exemplo, como disse o Dr. Marcelo Leonardo, ao mencionarmos o art.
171 do Código Penal, as pessoas já sabem do que se trata. Mas
existe outra razão além dessa: quando a numeração dos dispositivos
é alterada, as remissões ficam prejudicadas. Mas continuará havendo
problemas com relação às unidades menores, porque pode haver, por
exemplo, referência ao inciso do parágrafo do artigo tal. Se foi
renumerado, a remissão ficará prejudicada. Mas isso não é
preocupação do consolidador, mas do legislador, quando se trata de
alterar a lei.
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A própria natureza do procedimento consolidatório justifica a

fusão de disposições repetitivas ou de valor normativo idêntico, a
atualização de termos, de expressões e de valores monetários -
multas expressas em valores desatualizados -, a eliminação de
ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo, a
homogeneização terminológica do texto, a supressão de dispositivos
declarados inconstitucionais pelo STF, ou não recepcionados pela
Constituição Federal, e a declaração expressa de revogação de
dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores.

As alterações que visem à eliminação de ambigüidades e à
atualização e homogeneização terminológicas do texto dizem respeito
à redação das disposições normativas, na qual devem ser atendidas
as exigências de clareza e precisão, segundo as normas
estabelecidas no art. 11 datei Complementar n° 95.

A propósito das mencionadas exigências, lembra-se, a título de
ilustração, proposta de alteração, acompanhada de justificativa,
formulada por Rui Barbosa, no parecer sobre a redação do Código
Civil, quanto à redação do inciso II do dispositivo identificado como art.
264: "Art. 264 - Ter-se-á por não escrita a convenção ou a cláusula:

II - Que contrarie qualquer disposição deste Código,
rigorosamente obrigatória".

Foi a seguinte a redação proposta pelo notável jurista para o inciso
II: "Que contravenha disposição absoluta da lei".

Suprimiu a expressão "rigorosamente obrigatória". A justificativa
apresentada foi a seguinte: 1 - Rigorosamente obrigatória. Toda lei é
rigorosamente obrigatória, ou não será lei. ( ... ) Não sei, pois, onde se
foi buscar a distinção implícita no texto deste artigo, entre leis
rigorosamente e leis não rigorosamente obrigatórias. Todas, sendo
leis, obrigarão, e com o mesmo rigor. Não importa que, a par das leis
imperativas, haja as leis permissivas. A distinção entre umas e outras
é puramente exterior, verbal".

Esse exemplo ilustra bem os termos que, muitas vezes, são usados
desnecessariamente em leis. Existem muitos advérbios e adjetivações
que não são necessários. Segundo a lei, não devemos usar
adjetivação inútil. Digo o mesmo a respeito dos advérbios. Muitas
vezes, a própria natureza da matéria exige um adjetivo. Por exemplo,
no Código Penal, temos crime praticado por motivo fútil, por motivo
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torpe ou por violenta emoção. As palavra fútil, torpe e violenta não
podem ser retiradas. E preciso saber distinguir em que momentos a
palavra é dispensável e em que momentos faz parte, complementa ou
integra o sentido do texto.

A exposição de motivos que acompanha o projeto de lei
complementar, de iniciativa do Presidente da República, do qual
resultou a Lei Complementar n° 107, de 2001, que veio a alterar a Lei
Complementar n° 95, de 1998, mostra que o objetivo da alteração foi
especialmente o de cuidar da continuidade normativa, no que se
refere às matérias consolidadas. Foi o que mencionei no início,
dizendo que iria esclarecer. Não haverá novação normativa com a
integração das leis consolidadas no novo diploma aglutinador dos
demais. Temos o texto, disposição literal de lei, que pode ser alterado,
segundo os procedimentos admissíveis no ato de consolidação, e
norma, sentido ou significado da disposição em que se veicula o
comando ou a vontade legislativa. O texto é diferente da norma. O
texto literal pode ser alterado, atendendo aos critérios de um
procedimento de consolidação. A norma não será alterada. Não
haverá prejuízo da sua eficácia. A norma mantém a sua eficácia,
sendo suprimida apenas a vigência de seus enunciados literais.

Essa foi a exposição de motivos do projeto que deu origem à Lei
Complementar n° 107.

Observa-se que, com a nova redação dada à Lei Complementar n°
95, as previsões relativas à consolidação, à alteração e à própria
redação das leis ficaram mais claras. A redação permite, a qualquer
de nós, o entendimento, sem necessidade de um estudo aprofundado.

A seguir, iria discorrer sobre algumas questões relativas ao processo
legislativo, embora já tenham sido mencionadas. O processo
legislativo foi previsto na Lei Complementar n° 95, com a nova
redação, como um procedimento simplificado. O mais ficou reservado
ao Regimento Interno de cada Casa do Congresso, que irá definir o
processo legislativo. Já foram estabelecidos alguns critérios. A
emenda de redação é permitida. A emenda de mérito não pode ser
vedada, porque há o entendimento de que o parlamentar tem a
iniciativa dos projetos de lei e das emendas. Haveria um procedimento
diferente para esse tipo de emenda, que seria tratado como um
projeto de lei independente e tramitaria segundo as normas de um
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projeto de lei.

Outra questão que abordarei diz respeito à recepção das normas. O
decreto que trata da consolidação dos atos do Executivo diz que "não
podem ser consolidadas na mesma matriz de consolidação". A matriz
de consolidação é o texto básico que receberá as outras leis. Segundo
o decreto, não podem ser reunidas na mesma matriz leis
complementares e ordinárias. O decreto, em sua redação anterior,
trazia a seguinte explicação: "em razão da diferença de quórum de
aprovação". Hoje, essa explicação não faz parte do decreto, mas se
pode entender que seja uma das razões. Outra consideração é a de
que nem sempre uma lei denominada como complementar ou
ordinária tem aquele "status" jurídico, em razão do fenômeno da
recepção. A Constituição pode ter previsto aquela matéria como de lei
complementar, quando já era tratada numa lei ordinária, que foi
recepcionada. São questões que o consolidador terá de enfrentar.

Há matérias que não são passíveis de consolidação. Por exemplo,
as leis consideradas particulares, de efeitos concretos ou especiais,
por sua própria natureza, não são consolidáveis.

Medidas provisórias também não são consolidáveis, porque se
entende que, pela própria natureza transitória, provisória, não são
passíveis de consolidação. As leis que, por exemplo, concedem
determinado benefício a alguém, as leis que autorizam determinado
ato em relação a um imóvel, a uma pessoa, leis especiais, de efeitos
individuais ou de efeitos concretos, pela sua própria natureza não são
consolidáveis.

E digna de registro a previsão contida no Decreto n° 4.176 de
consulta pública por meio da rede mundial de computadores e análise
das sugestões então recebidas da sociedade como procedimentos
anteriores ao encaminhamento da versão final do projeto de
consolidação ao Congresso Nacional. Também é prevista a presença
de comissão de especialistas escolhidos entre juristas de notável
conhecimento sobre determinada área para colaborar nesse trabalho
de consolidação. No Congresso Nacional, segundo informações
obtidas por meio da Internet, matérias consideradas não passíveis de
consolidação são os tratados e acordos internacionais, ainda que
ratificados pelo Congresso.

O tratamento dado pela legislação brasileira vigente à consolidação
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das leis e outros atos normativos é um tratamento minucioso, e a
experiência oferecida nesse campo pelo Direito Comparado haverão
de contribuir para que os textos legais tenham a clareza, a precisão e
a objetividade necessárias, permitindo aos órgãos incumbidos dessa
atividade, ao mesmo tempo sistematizadora, racionalizadora e
democratizadora, o cumprimento de uma exigência do próprio estado
democrático de direito, no qual, segundo adverte Norberto Bobbio,
"nada pode permanecer confinado no espaço do mistério", pois ao
cidadão deve ser assegurada a possibilidade "de colocar os próprios
olhos nos negócios que lhe dizem respeito e de deixar o mínimo
espaço ao poder invisível".

Palavras do Sr. Geraldo Flávio Vasques Sanchez
Exmos. Srs. Presidentes; Deputado Cabo Morais, Exma. Sra.

Natália de Miranda Freire; Exmo. Sr. Sabino Fortes Fleury. Saúdo
também a todos os participantes e, em meu nome e no da minha
instituição, agradeço o convite e parabenizo este fórum técnico, que
trata de um tema bastante espinhoso, no caso, a consolidação das
leis. Não sou palestrante, estou aqui para debater e não sou técnico
na consolidação. Ouvi a Dra. Carmem Lúcia e a Marília e tenho
algumas ponderações a fazer. Quem opera com o direito, seja Juiz,
Promotor, elaborador da lei ou destinatário sabe que temos duas
dificuldades. Primeiro, a elaboração, e segundo, a compreensão da
norma elaborada. O que quer dizer isso? Quando fazemos uma
faculdade de direito, estudamos, estudamos, estudamos, passamos
num concurso e estamos sempre aprendendo algumas palavras em
latim, que não é mais estudado. Um dos brocardos em latim diz que o
Juiz sabe o Direito. Há outro brocardo que diz o seguinte: "Te dou os
fatos, e você me dá o direito". A consolidação serve para que esses
brocardos sejam realidade, ou seja, que consigamos, como
advogados, Juízes ou Promotores, saber o que está valendo como
norma legislativa. Conheço o Dr. Menelick, que falou hoje cedo. Não
tive o prazer de ouvir sua palestra, mas, como temos algumas
dificuldades na elaboração da norma, principalmente na consolidação,
gostaria de debater isso aqui com vocês. Acredito que vários técnicos
legislativos estejam aqui, e são inúmeros os aspectos que me
prendem a atenção. A primeira coisa: existe, no nosso ordenamento
jurídico, o chamado controle de constitucionalidade da lei. Quem tem
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uma noção básica de direito, sabe que ele pode ser difuso ou
concreto.	O	concreto,	através	de	ações	diretas	de
inconstitucionalidade, e o difuso aquele que é feito por Juiz em
instâncias. Entendo que, quando vai-se fazer um processo de
consolidação das leis, e mesmo na própria elaboração da lei, o
legislador deve se ater a esse controle difuso da norma. O que é isso?
Vou exemplificar para tentar explicar. Temos, por exemplo, várias leis
que são adequações de situações fáticas que o legislador tenta
colocar em forma de lei. Norma tributária, por exemplo. O Estado tem
várias demandas tributárias e vem recebendo alguns julgamentos
desfavoráveis justamente porque aquelas práticas habituais de fiscais
não são compatíveis com o ordenamento constitucional. O que o
legislador faz? Cria uma norma infraconstitucional regulando algumas
atividades do Estado, ou seja, cria uma norma para adequar a
situação tática existente. Mas se esquece de uma coisa básica: O
vetor tem que partir da Constituição para a norma, não da norma para
a Constituição. Quero dizer com isso que muitas vezes aquela
situação que era tática, ainda que adequada juridicamente, continua
inconstitucional, continua ilegal, continua quebrando o princípio de
norma hierárquica. Na consolidação, não adianta reunir o que está em
vigor, compactar e achar que se acabou a dispersão, a difusão das
normas, e que já temos uma espécie de código. Por quê? Porque
continuará havendo o vício de origem. Então, o primeiro cuidado que
temos que ter quando se fala em consolidação, é saber o que se vai
consolidar, o que se vai fazer como norma de consolidação. O que
pretendemos? Simplesmente tornar o instrumento mais fácil, saber o
que está em vigência? Ternos o princípio da recepção da norma pela
Constituição Federal, e a norma só é vigente se for adequada ao novo
ordenamento jurídico nacional. Um exemplo: tínhamos diversos
sistemas previdenciários. A Assembléia tem um, o Ministério Público
tem outro, a magistratura tem outro, o IPSEMG tem outro. Vem o art.
40 da Constituição Federal e regula, de forma genérica e globalizada,
todo o sistema previdenciário nacional. O que acontece? As normas
específicas não podem prevalecer sobre a Constituição Federal.
O que há na prática? Como o legislador tem a função de legislar, ou
seja, de elaborar normas, ainda que seja representante genérico do
povo, com bases eleitorais e anseios de grupos determinados, è que
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tenha a função de discutir a legalidade da lei, expõe os anseios do
povo na matéria em votação. Muitas vezes, aprovam normas
posteriores à Constituição e incompatíveis com ela. Partimos do
pressuposto de que a Constituição tem de se adequar à norma, mas
isso não deveria acontecer. A norma tem de se adequar à
Constituição. Não adianta fixarmos um regime previdenciário para o
Ministério Público, de que faço parte, se ele não é compatível com o
que a Constituição, em seu art. 40, prevê. Há normas em nossa lei
orgânica que são incompatíveis, mesmo que seja de 2001.

Há também outro aspecto que não é levado em conta: o fenômeno
da repristinação. Se não temos o controle difuso, realizado na época
da elaboração da norma, ou seja, se não controlamos o que foi
recepcionado, o que está em vigência e o que poderia estar, não
poderemos saber o que poderá ser revogado. No Direito, a chamada
repristinação é o seguinte: por exemplo, uma norma revogada, não
expressamente, porque não é compatível, amanhã, por uma mudança
do ordenamento da Constituição, volta a ser compatível com a
Constituição, ou seja, essa norma volta a adquirir vigência. Esse
problema não é enfrentado deforma clara em vários setores da nossa
vida: administrativo, tributário e previdenciário. Não sabemos o que
regula, de modo uniforme, esse sistema com que estamos lidando
todos os dias. Tendo em vista este evento na Assembléia Legislativa,
participei de algumas reuniões preliminares sobre a consolidação, e a
minha dificuldade era justamente saber como proceder, porque não
possuo a norma técnica, pois o meu conhecimento é jurídico. Não sou
capaz de discutir com vocês a elaboração da norma, partindo de um
pressuposto, mas aprendemos, com a práticajurídica, alguns
princípios mais fáceis. Lido com o Direito Tributário. Fui advogado em
São Paulo, na área tributária, e ficava desnorteado, porque lia o dia
inteiro aqueles boletins, IOB e ADCOAS, para saber o que estava
valendo. Um dia, quando fazia pós-graduação na Faculdade de São
Paulo, meu orientador disse-me que teria de ler dois livros na vida: a
Constituição Federal e, no caso tributário, o CTN. O que não
constasse nesses livros não existe. O resto é regulamentação, não é
lei e não é norma. Passamos essa dificuldade para o legislador, ou
seja, para o técnico legislativo.

No Brasil, há a figura dos três Poderes interdependentes. Essa
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interdependência não significa que exista uma interação na
elaboração da norma, o que seria o mais correto. O Executivo envia o
projeto de lei, do seu interesse, e o Judiciário recebe essa lei já
configurada. Cumpre a essa lei um papel que, nem sempre, realiza,
ou seja, o papel de censor da norma elaborada incorretamente. Várias
vezes, recebemos uma norma que, mesmo passando por uma
Comissão de Justiça, apresenta ainda algumas irregularidades claras.
Mas essas questões não são afetas ao Legislativo: a questão política
e o porquê da existência da norma. Se sou o representante do povo, e
a minha comunidade quer que, no meu bairro, não existam mais
subidas, apenas descidas, posso redigir um projeto de lei, falando que
só haverá descida no meu bairro. Pode ser que essa lei seja
aprovada, mas isso não significará que terá vigência, porque não é
compatível com o ordenamento macro. Como o Legislativo não tem
essa função, e sim o Judiciário, cairemos em outro problema: o da
repetição da norma. Por exemplo, quem lê os jornais está sabendo do
problema referente às taxas de iluminação pública. O Supremo
Tribunal Federal já declarou, por mais de 50 vezes, que essa taxa é
ilegal. Nesse caso, parecemos o Tom e o Jerry. Entramos com uma
ação direta de inconstitucionalidade e conseguimos a revogação. No
outro dia, o Legislativo Municipal produz uma nova lei, com o mesmo
teor. Ou seja, publica uma lei exatamente igual à que foi revogada, por
ser do seu interesse e do Executivo que essa taxa seja cobrada, pois
precisa da receita para bancar a iluminação da cidade. Mas isso não
significa que esse caminho seja o correto. E-lá uma emenda dando
legalidade à taxa de iluminação pública. Não há como consolidar uma
norma tributária que, na origem, já está errada. Há a necessidade de
participarmos do processo de elaboração, porque não existe ainda
uma preocupação grande com o controle difuso da norma no
nascedouro, o que seria mais fácil e mais lógico. Pode-se legislar
sobre isso? Essa matéria é da minha competência? Tenho poder para
legislar sobre isso? Há vários projetos viciados na origem, porque não
podem ser objeto de lei da Câmara Municipal e da Assembléia
Legislativa. O legislador não tem a obrigação de conhecer a
tecnicidade da norma jurídica, ao passo que tem de dar vazão ao
anseio popular pela norma. Enfrentaremos esse problema na
consolidação. Do jeito que vem sendo proposto até hoje, parte-se do
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pressuposto de que o técnico legislativo não tem o poder de excluir
• norma manifestamente ilegal da consolidação. A doutora falou o que
• lei reza. Quando há uma modificação ou um juízo de valor sobre a
norma, ela deve voltar ao Legislativo. Por exemplo, se, sobre uma lei
vigente antes de 1988, há uma discussão para saber se está ou não
vigente, faz-se um retrocesso do processo legislativo, para que a
Casa delibere. Não seria mais fácil elaborar uma nova lei, revogando-
se expressamente a outra?

O problema da remissão é o "samba do crioulo doido". Ninguém
sabe o que é remissão em lei. Há a legislação relativa à prescrição, no
que diz respeito à dívida do Estado, que remonta a 1939 e a 1942.
Somente as antigas trazem o texto original. Não se consegue
encontrar o texto da lei. Não há como consolidar normas que eram da
competência estadual e, atualmente, são da federal. A doutora falou
sobre a consolidação da lei ordinária e da lei complementar. A
Constituição prevê, casuisticamente, casos em que a lei
complementar regula. Mas as situações estão presentes e já existem
leis ordinárias regulando essa matéria. Foi aprovada, há pouco tempo,
a Proposta de Emenda à Constituição n° 49 - se não me engano -, que
regulou a matéria relativa ao pessoal da MinasCaixa. A situação do
momento necessitava de uma lei, que foi editada por meio da emenda
à Constituição.

Precisamos nos esquecer um pouco de que, quando estamos
elaborando uma norma, ela atenderá a um interesse ou a um
determinado segmento da sociedade, que estará sujeito a ela. Há a
norma de efeito concreto, que é a lei que regula a situação específica
dos grupos. Mas a lei, por natureza, é genérica e abstrata. A norma
jurídica, por natureza, é abstrata e genérica, regulando situações,
como a norma tributária e a previdenciária. Essas leis de efeito
concreto, normalmente, são elaboradas para adequar situações
táticas preexistentes. Assim, desmorona-se todo o procedimento da
consolidação. Ainda que consigamos zerar, por meio da consolidação
e da normatização, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo
continuarão existindo. E a elaboração é constante. Sempre teremos
de tentar chegar a um patamar de leis que sejam obrigatoriamente
postas em um triturador ou em um condensador, para que sejam
adequadas novamente.
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Com relação ao problema da exegese, palavra que significa

interpretação da norma, a consolidação parte principalmente desse
objeto, ou seja, já existe a norma jurídica pronta. Ela não é
proveniente da elaboração da lei. Embora seja um processo criativo e
um processo de unificação, parte já da conseqüência da norma, ou
seja, da interpretação da norma jurídica, da chamada exegese
jurídica. Quem poderia fazer essa interpretação? Pela doutrina, há
diversas maneiras de se proceder à interpretação da norma: pela
técnica, por sua natureza, pelo espírito da lei e outras. Poderíamos
avocar essa interpretação da norma jurídica ao técnico legislativo, que
é aquele que redigirá a norma. Quando é apresentado o espírito da lei
e o que se pretende com a norma elaborada, cumpre àquele com
formação na área jurídica e legislativa redigi-ia de forma correta, para
haver uma certa coerência entre as normas editadas hoje e "a
posteriori".

Há uma expressão que me marcou muito. Em certa palestra, alguém
citou um artigo e disse o seguinte: "Um Estado é verdadeiramente
livre quando todos são escravos da lei". A Dra. Carmen Lúcia, que tem
uma formação filosófica muito boa, falou de forma clara: "Desde a
mais remota antigüidade, a lei é usada como um instrumento de
poder, por aquele que tem acesso à elaboração norma"- Como os
escravos não tinham esse: poder, não conseguiam elaborar decreto
extinguindo a escravidão. Foi necessário que aquela que detinha o
poder revogasse a escravatura. Para todos sermos escravos da lei, é
preciso que sejamos iguais, ou seja, é preciso haver o
princípioconstitucional da isonomia. Não será preciso que tenhamos
um conhecimento maior do que o de outros para sabermos que aquilo
nos atinge. O Direito é um regulamento da vida diária, não sendo
distante, como a física quântica.

Quando pegamos um ônibus, estamos procedendo a um contrato de
prestação de serviço, pagando pelo serviço de transporte. Quando
estamos comprando um livro na livraria, estamos fazendo um contrato
de compra e venda. Os casos são freqüentes, e essas regras são os
modos de regular a vida normal. Não sou palestrante. Gostaria de
deixar para o debate o seguinte.

Dra. Manha, na época da consolidação das leis, seria possível tornar
expressa a repristinação da norma? Ou seja, seria possível, nessa
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época, falar que tal norma não era vigente, mas, com a adequação
de tais emendas, voltou a ter vigência? Essa questão tem de ser
levantada, porque não adianta simplesmente regularmos um passado
difuso. A consolidação atinge a norma pretérita e a presente, mas
precisa antes de um juízo de valoração.

Se partirmos do pressuposto de que o controle difuso não pode ser
exercido pelo técnico legislativo, ou seja, aquele que está organizando
a elaboração da norma; se partirmos do pressuposto de que o técnico
legislativo é um mero compilador de normas, cairemos numa roda
sem fim que sempre jogará para o processo legislativo a elaboração
da norma consolidadora, através de lei complementar ou de lei
ordinária. Dessa forma, a simples adequação volta a necessitar de
uma elaboração de norma, de um texto legal novo, ao invés de ser
uma consolidação. Se tomarmos 50 elementos normativos de ICMS,
por exemplo, juntando-os para formar a CLTA - Consolidação de Leis
Tributárias Administrativas -, notaremos a existência de diversos
artigos que, na sua origem, são inconstitucionais - e não sou eu quem
fala, e, sim, o STF. Mas, na forma como hoje se elabora a
consolidação, esse artigo volta, vem no texto final e é aprovado na
elaboração, porque reflete uma situação jurídica fática. Temos
diversas situações previdenciárias inconstitucionais em que o artigo é
repetido e, através de normas novas, passa a viger.

Quanto ao controle posterior à normatização ou à consolidação,
como fazê-lo se não se mudar a forma de elaboração da norma?
Consigo consolidar, hoje, a norma tributária e dizer que determinadas
leis são vigentes, outras, incompatíveis com o ordenamento. Mas,
amanhã, um Prefeito do interior quer cobrar taxa de iluminação
pública, lançando uma lei. Faz-se, na Assembléia, um projeto de lei
regulando o assunto. Precisamos ter esse tipo de controle no
nascedouro. Por isso, defendemos o controle difuso, além do
judiciário, pelo técnico legislativo ou pela assessoria jurídica da Casa.
Esse controle difuso deve ter sua forma expressa, porque o que se
tem hoje é o parecer da Comissão de Constituição de Justiça
relatando os motivos da inconstitucionalidade da norma. Mas, mesmo
com o parecer dessa Comissão, essa norma pode ser aprovada, não
se tendo o ônus do veto porque ele será do representante do
Executivo ou do Judiciário. Trata-se de uma discussão não apenas



581
jurídica, mas política, sem a qual não se consegue fazer um
ordenamento visível.

Temos o problema de controle da norma. O Judiciário exerce o
controle difuso e o concreto. O difuso pode ser feito através do Juiz da
Capital ou do interior, sendo que qualquer um deles pode declarar
uma norma inconstitucional, já que prevalecerá somente entre as
partes litigantes. E isso não interessa, porque, às vezes, milhões de
ações são demandadas para se dizer que uma norma é legal.
Cairemos, então, no controle concreto. O que é isto? Existe uma
representação de um cidadão dizendo que, em sua cidade, em seu
Estado, aprovou-se determinada norma que é, pelo menos em tese,
inconstitucional. Consultamos a Constituição Federal ou a Estadual
para verificar quem tem a competência para argüir a
inconstitucional idade e propomos a ação.

Darei a vocês um exemplo prático. A norma municipal só pode ser
declarada inconstitucional em face da norma estadual. Se tenho uma
lei municipal incompatível com a Constituição Federal, mas essa
norma não é repetida na Constituição Estadual - é o que chamamos
de norma de efeito reflexo -, não posso exercer o controle. E o que
está acontecendo? Hoje se tem o descrédito de instituições como o
Judiciário, o Legislativo Estadual e o Ministério Público. Isso porque o
cidadão constata que váriasações, com o mesmo fim da proposta por
ele, são julgadas pelo Pleno como inconstitucionais e nos apresenta
uma representação para que ajamos de modo macro. Ele deseja que
tomemos a lei, retirando-lhe a vigência, já que é manifestamente
inconstitucional. Explicamos a ele que não podemos agir dessa forma,
porque a norma que nos apresenta não se repete no texto da
Constituição Estadual, e lhe dizemos que fale com o Promotor de sua
cidade ou procure uma associação a fim de se propor ação civil
pública para revogar essa norma. Daí essa nossa ânsia de colocar
tudo na Constituição Federal ou Estadual, para que tenhamos guarida
quando da argüição de inconstitucionalidade. Tentamos colocar tudo
dentro da Constituição Estadual - normas que regulam pagamento de
imposto, aposentadoria, etc. - para que se consiga ter um mecanismo
de controle em face da autonomia municipal. Essa forma de controle
"a posteriori" é válida, mas não pode ser única, não pode ser a
primeira, não pode ser padrão. A norma tem que passar na Comissão
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de Justiça, onde deve ser feito esse controle. E, nesse ponto,
defendo, mais uma vez, o poder de deferir ao elaborador da norma, ao
técnico o controle sobre sua constitucional idade. Saúdo a iniciativa de
Minas Gerais, esperando que se dê, na consolidação, maior valor à
técnica, e não, apenas ao poder de legislar.

Deixo três colocações: é possível dar ao técnico legislativo o poder
de fazer o controle de constitucional idade da norma, quando da
consolidação, ou seja, de excluir o que não foi recepcionado? E
possível a esse mesmo técnico repristinar normas por força do mesmo
argumento, ou seja, devolver vigência a normas que a teriam perdido?
E possível a consolidação através do instrumento macro, ou seja, se
temos a norma complementar e a ordinária - sendo que, na técnica
legislativa, vê-se que, além do problema da atribuição, existe o
quórum para a elaboração da norma -, não se pode fazer toda a
consolidação de norma ordinária por lei complementar, para se evitar
serviço de origem?

Palavras do Sr. Sabino José Fortes Fieury
Sr. Presidente, Deputado Cabo Morais; Dr. Geraldo Flávio Vasques,

Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais; Profa. de Direito da
PUC-MG Natália de Miranda Freire, que acabou de defender
excelente tese de mestrado relativa à técnica legislativa; meus amigos
e colegas, senhores e senhoras, a questão da consolidação, da
sistematização das leis, encontra-se incluída num debate mais amplo,
o próprio processo de produção da norma jurídica no Estado
democrático moderno. E uma questão de natureza técnica e jurídica,
mas, principalmente, de natureza política. Diferentemente do que foi
dito pelos meus antecessores, deixando de lado a questão
estritamente jurídica, chamo a atenção para o fato de que a produção
das leis é uma questão política. Talvez aí esteja a razão de muitos dos
problemas enfrentados no processo de consolidação e sistematização
das leis. Tivemos consenso de todos os debatedores a respeito de
alguns aspectos. Há o consenso de que temos excesso de normas no
Brasil e de que elas tornam obscura sua própria compreensão. Há
também o consenso a respeito da necessidade de se tornar mais claro
o conjunto do ordenamento jurídico brasileiro. Mas apesar da boa-
vontade das pessoas, das iniciativas do Congresso Nacional, desta
iniciativa da Assembléia Legislativa, as coisas andam devagar. Muitos
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problemas são de natureza técnica, mas - utilizando-nos da fala da
Prof' Carmen Lúcia - existe, na capacidade de disseminação da
informação, uma questão de poder subjacente, e esse talvez seja o
grande ponto. Quando a norma é elaborada para esconder o que quer
dizer, para não deixar claro o direito das pessoas, sabemos que existe
maneira de não dizer, dizendo alguma coisa. Na própria intervenção
no processo legislativo, se apresentarmos uma emenda na Comissão
de Justiça, ela será debatida até o final do processo legislativo.
Entretanto, se for apresentada em segundo turno, no Plenário, a
possibilidade de ser discutida é muito pequena. As vezes, interessa ao
autor da emenda, seja um parlamentar, o Governador do Estado, o
Presidente de um outro Poder ou representante de órgão que tenha a
iniciativa constitucional, que essa emenda entre no final do processo
para que não haja ampla discussão do seu teor. Isso é perfeitamente
possível e acontece em todas as Casas parlamentares do mundo. O
processo legislativo não é neutro e expõe uma relação de poder
existente na sociedade. A sistematização, a consolidação, a clareza
que se busca não pode ser vista apenas como elemento técnico
neutro. Não podemos ter a ilusão de chegarmos a essa clareza a
partir de intervenções técnicas. E preciso, em primeiro lugar, vontade
política de modificar a sistemática. Esse é um grande problema a ser
enfrentado.

Não tenho resposta para isso. Talvez não tenhamos essa resposta
ou talvez seja uma questão insolúvel. Ela extrapola os limites do
processo legislativo, do direito e cai na vida em sociedade. Essa é a
minha primeira advertência a respeito desse processo e é também
uma provocação. Vamos pensar o direito, a técnica legislativa, além
dos limites do direito e da técnica legislativa, como um fato político da
sociedade. Para isso, vou me valer um pouquinho do auxílio de Max
Weber, talvez o maior sociólogo do século passado.

No século XX, tudo que se escreveu em sociologia foi a favor ou
contra Weber. Quando ele analisa a sociedade moderna, as formas de
legitimação, ressalta que, com o advento do capitalismo e com a
maior complexidade da sociedade, as formas tradicionais de
dominação legítima - a tradição e, em algumas sociedades, o carisma
- cada vez mais, ainda que, presentes, tendem a perder espaço para o
que chamamos de dominação racional legal, que tem na lei, na norma
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escrita, o principal elemento de legitimação da atuação política. Se
a sociedade é desigual, complexa, e a lei é o principal elemento de
legitimação, não podemos ter a ilusão de que a lei seja um elemento
neutro. A desigualdade estará presente na legitimação, na dominação
e se espelhará, de certa forma, na redação da lei. Esse é o ponto
interessante. Não apenas naqueles elementos antecedentes à
elaboração, mas na sua própria redação, a lei espelha essa
desigualdade que está muito presente - conforme chamou a atenção
aqui a Profa Carmen Lúcia - na relação de poder que os operadores
do direito exercem sobre o restante da sociedade. Os termos são
obscuros. Mesmo que o nível de analfabetismo tenha caído, o nível de
não-compreensão do texto - o chamado analfabetismo funcional -
ainda é muito alto. Numa sociedade em que as pessoas têm muita
dificuldade de acesso às informações, as leis estão presentes, assim
como várias outras questões, nesse centro de disputa de poder. E os
operadores do direito - sejam aqueles que elaboram as normas,
aqueles que as aplicam ou os que julgam os conflitos - sabem muito
bem disso. As reservas de mercado existem. Se forem simplificados
os termos da lei, se for permitido amplo acesso à justiça, muitos dos
advogados não terão tanto serviço. Existe uma relação econômica de
poder aí. Sabemos disso. Essa é uma dificuldade a ser enfrentada no
processo de sistematização das leis. Esse é o meu alerta e o primeiro
ponto a debater. Como superar isso numa sociedade que permanece
desigual, em que o nível de pobreza é cerca de 30% e permanece
constante nas últimas duas décadas? Em que o nível de
miserabilidade, segundo os dados do IPEAD, é de 12% e permanece
constante nas últimas décadas? O miserável é aquela pessoa que tem
de procurar um jeito de sobreviver no dia seguinte. Temos milhões e
milhões de miseráveis, e esse nível permanece constante. E uma
questão a ser colocada para a nossa sociedade e para nós, que
somos privilegiados, porque estamos aqui, assentados, num local
privilegiado, discutindo um tema de suma importância para a
sociedade, que passa bem ao largo das preocupações de um
contingente que chega a 50 milhões de pessoas no Brasil.

Ao mesmo tempo, outro ponto importante que deveria ser ressaltado
é que estamos discutindo aqui, especificamente, o processo de
sistematização, de elaboração das leis como ciência e como técnica
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também. Ciência e técnica não estão dissociadas na moderna
concepção da produção do conhecimento. Não temos mais uma
ciência que se encastela e que se pretende neutra. Quem assistiu ao
filme ou leu o livro "Ponto de Mutação", de Capra, sabe muito bem que
estou falando do cientista que se encastela e que não coloca a sua
vida na realidade. Essa é uma questão muito séria na sociedade
moderna. Estamos tratando de ciência e de técnica. A partir disso,
temos de ver que o processo de elaboração das leis, quando se volta
para o passado, para consolidar o que já foi feito, tem também de se
projetar para o futuro. Talvez não consigamos consertar o que já foi
feito. Aqueles problemas de técnicas legislativas passadas, talvez não
tenhamos como consertá-los; mas como estamos fazendo ciência e
ela sempre é algo que traz esperança para uma modificação no futuro,
temos de nos preocupar muito com a forma de elaborar as novas
regras.

Nesse ponto, permito-me discordar do Dr. Geraldo, quando diz que
não cabe ao técnico legislativo julgar e interferir na elaboração técnica
da norma. Cabe, sim, ao técnico, ao assessor técnico, aos
parlamentares procurar redigir da forma mais perfeita possível o texto
da norma, sabendo que sempre haverá imperfeição. Não se deve
deixar nas mãos apenas do aplicador ou do julgador a elaboração
daquela norma real, daquéla que está na prática. Os técnicos têm a
obrigação de tentar buscar clareza desde o primeiro momento,
sabendo também - é uma advertência que temos de fazer a nós
mesmos - que, ao contrário do que acreditavam os hermeneutas do
início do século, a lei sempre vai ser interpretada. Se pegarmos o
papa da interpretação, o ilustre Prof. Carlos Maximiliano, grande
jurista, vamos encontrar, nos seus manuais, que interpretamos na
ausência da norma, na lacuna, na obscuridade. Essa era a concepção
mais avançada da época. Mas como os paradigmas mudam - o
Menelick é que gosta muito dessa mudança dos paradigmas -, diria
que o nosso paradigma atual é que lei é comunicação, segundo
Habermas. O texto da léi é comunicação. Ora, quem comunica
interpreta sempre, mas não na ausência, na obscuridade da norma.
Interpretamo-la o tempo todo. Por mais clara que seja, exige
interpretação; então, vivemos o tempo todo uma tarefa que não tem
fim. Estamos buscando clareza, sabendo que essa clareza acaba no
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exato momento em que a norma é feita; e que, ao ser interpretada,
a leitura que outra pessoa fizer dela poderá ser completamente
diferente daquela que fizemos.

Essa é uma advertência também quanto ao processo de
consolidação, sistematização e elaboração das leis. Não tenhamos a
ilusão - estou repetindo um pouquinho o Menelick - de que vamos
chegar a uma norma perfeita. Isso não existe e talvez seja um dos
mitos do direito, uma herança do direito natural, acentuada pelo
positivismo jurídico.

Queria chamar a atenção para outro ponto importante também: a
questão metodológica presente no processo de sistematização das
leis. Estamos discutindo muito o fazer a sistematização das leis, a
ciência; falamos muito dos sujeitos dessa ciência, seja dos que fazem,
seja dos destinatários, que, na realidade estão completamente
imbricados um no outro, já que os Deputados que fazem as leis são
também delas destinatários, assim como o Juiz que aplica a norma é
dela destinatário; mas existe um outro ponto que gostaria de ressaltar,
sobre o qual tivemos, na Assembléia, o cuidado de avançar: o
conhecimento do nosso objeto. Não se faz ciência sem conhecer,
empiricamente, o objeto que se pretende estudar. Isso me preocupa
muito, pois, no Brasil, temos uma tradição de cultura ensaística, sendo
que as pessoas vão dando opinião sobre os assuntos, sem conhecê-
los muito bem. Essa talvez seja uma herança do marxismo meio
vulgar, quando o estudo empírico dos fatos, relacionando-se ao
positivismo, era logo descartado, porque era visto como algo de
direita.

Qual é o nosso objeto de estudo, quando falamos em sistematização
das leis estaduais? De que maneira esse objeto está relacionado com
as normas federais? Ora, há um campo imenso da legislação estadual
que é dependente da federal, e temos problemas imensos por isso.
Quando entramos na questão do meio ambiente ou da saúde, muitas
vezes percebemos que há uma interpretação, por parte dos
aplicadores, de que uma simples portaria de um órgão federal, como o
IBAMA, pode invalidar a eficácia de uma lei estadual.

Temos que avaliar também como o nosso objeto variou no tempo;
por que, em determinadas épocas, certo tipo de normas aparecem
mais? Quais as características específicas de um tipo de norma? 0
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tratamento, no momento da consolidação, pode ser diferente para
as normas que têm, por exemplo, efeito praticamente concreto. Darei
alguns exemplos, usando dados um pouco defasados do ano 2000: de
um total de 13.331 leis - hoje são 14.267 leis ordinárias -, cerca de
75% tratam de questões de efeito concreto, e 1.502 já estavam
expressamente revogadas. Estavam em vigor 11.829 leis, sendo que
4.660 eram de declaração de utilidade pública, ou seja, 39% do
ordenamento jurídico mineiro do início do ano 2000. O que podemos
fazer em relação a uma lei que trata de utilidade pública?

A primeira lei que declarou de utilidade pública algum órgão tem
como objeto a Associação Médica de Minas Gerais. Todos sabem que
tal Associação existe e que fica na Avenida João Pinheiro. A segunda
declarou como de utilidade pública a Casa de Minas, no Rio de
Janeiro. Alguém me pode dizer se ela existe hoje? A lei é de 1950.
Sendo assim, que tratamento podemos dar a esse tipo de lei?
Podemos verificar se essas entidades ainda existem e fazer um
recadastramento, pois assim estaríamos tratando, de uma só vez, de
39% da legislação mineira.

Temos, para a denomináção de próprios públicos, 2.426 normas e,
para doação e aquisição de imóveis, 896. Essas autorizações foram
realmente concretizadas? O Executivo efetivamente transferiu a
propriedade desses bens e móveis para os municípios? Essa questão
decorre do próprio processo de sistematização. O tratamento é
diferente. Na década de 150, tivemos 765 leis que abriam crédito
suplementar para um determinado órgão, em um determinado
período. Essas leis estão em vigor, mas já não têm eficácia, pois
foram feitas, de modo a não permitir que nelas estivesse embutido
algum outro comando jurídico.

O conhecimento do objeto é o ponto de partida de um trabalho
científico num processo de sistematização, e não o de chegada.
Encontramos até uma curiosidade. Durante o trabalho, brincando com
uma turma de alunos meus, prometi 100 pontos a quem conseguisse
comentar, em um parágrafo, o art. 1° da Lei n° 10.481. Entretanto,
ninguém conseguiu, e duvido que alguém consiga, porque essa lei
não existe. Houve um salto na numeração do Estado. Ela deveria ter
sido sancionada em julho de 1991, mas, por um cochilo técnico, não o
foi. Até isso descobrimos, quando começamos a examinar o
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ordenamento jurídico estadual.

Concluindo, gostaria de ressaltar que o objeto precisa de uma
atenção devida. Se não nos debruçarmos, com recursos e métodos,
sobre o objeto, ficaremos patinando. E esse objeto é extremamente
complexo, porque envolve o sujeito. Os tempos, muitas vezes, são
diferentes. O ano em que tivemos mais leis em Minas Gerais foi o de
1965, auge da ditadura militar, logo após o golpe. Foram 733 leis,
porque o augusto Governador à época, Magalhães Pinto, resolveu
criar cursos normais, em todo o Estado, por meio de leis - 500 no total.
Portanto, precisamos desse tipo de conhecimento, para dar um
tratamento adequado ao ordenamento jurídico.

Temos uma imensa responsabilidade técnica no processo de
elaboração das leis e vamos, durante todo o tempo, sofrer
interferências de aspecto político, pois isso é inevitável em uma
sociedade moderna, complexa. Devemos pensar no futuro, pois, se
não conseguirmos resolver os problemas do passado, devemos, pelo
menos, evitar que, no futuro, repitamos tais práticas, em nome de
mais transparência e, obviamente, da mais democracia no País. Muito
obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas.

Debates
A Sra. Natália de Miranda Freire - Respondendo às questões

levantadas pelo Dr. Geraldo Vasques, começarei com a questão sobre
a recepção e a repristinação no procedimento de consolidação.
Quanto à recepção das normas legais pela Constituição, segundo os
procedimentos previstos na Lei Complementar n° 95, com a redação
da Lei n° 107, e no Decreto 4.176, na consolidação poderá ser feita a
indicação - de acordo com o texto da lei - ou a supressão - de acordo
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com o texto do decreto - de dispositivos não recepcionados pela
Constituição Federal. Portanto, é um procedimento que pode ser
levado a efeito quando da consolidação.

De acordo com os longos debates de hoje de manhã, com o estudo
feito sobre a matéria e com as constantes discussões em torno do fato
de uma matéria ter sido ou não recepcionada pela Constituição,
entende-se que esse procedimento pode ser adotado, uma vez que a
lei complementar o prevê, assim como o decreto que regulamenta a
disposição no âmbito do Executivo; porém, temos que considerar a
possibilidade de existirem situações em que a questão não possa ser
resolvida apenas no âmbito político, pelo fato de a matéria poder
chegar a uma profundidade tal, que a questão seja jurídica e apenas
ao Judiciário caiba pronuflciar-se sobre sua natureza. Nesse caso,
deve haver uma dificuldade para que o legislador, na atividade de
consolidador, de fazer a previsão expressa no texto consolidado sobre
a recepção ou não de determinadas disposições pela Constituição, ou
seja, deve haver alguma dificuldade para suprimir do texto disposições
que, no seu entendimento, não tenham sido recepcionadas pela
Constituição Federal ou Estadual. Se consultarmos a jurisprudência
do STF, quanto à constitucionalidade, e outros tribunais, quanto à
legalidade, muitas vezes; encontraremos situações em que não
teremos certeza de a matéria ter sido ou não recepcionada pela
Constituição. Existem questões polêmicas. Portanto, se a questão for
tranqüila, se a matéria, de modo claro e flagrante, não foi acolhida
pela Constituição, poderá ser suprimida do texto consolidado,
conforme está fundamentado em lei. Provavelmente, não haverá
problemas. Entretanto, se não houver essa facilidade de identificação,
pode-se demandar um exame do Judiciário, e, neste caso, a tarefa
pode fugir ao alcance do legislador, do proponente do projeto de lei de
consolidação.

Quanto à repristinação, entendo que não deve ser adotada ou
praticada quando da consolidação, porque a lei de introdução ao
Código Civil diz que, salvo disposição contrária, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência, O Dr. Geraldo
disse que, em razão de alterações no texto consolidado, pode
acontecer de uma previsão legal voltar a ter vigência, a ter força
normativa.
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O projeto de consolidação, da maneira como foi concebido no

direito brasileiro, não pode conter alteração de mérito, pelo menos
alteração que seja inquestionavelmente de mérito - pode até ser que
se imagine que alguma matéria não seja de mérito, mas acabe sendo.

Por essa lei de introdução ao Código Civil, para que o consolidador
repristine uma norma e a faça constar no processo de consolidação,
em razão de outras alterações a que procedeu no próprio processo,
entendo que isso envolve um exame de mérito mais profundo, que
não é possível no âmbito da consolidação tal como proposta.

Se há previsão - e essa não pode ser tolhida -, pode haver a
proposta de projetos de consolidação que envolvam alterações de
mérito. Nesse caso, revigorando uma norma revogada, para tramitar
como projeto de lei normal, pelo procedimento que seguem os
projetos de lei, não haveria, no meu entendimento, óbice, porque a
própria lei de introdução diz "salvo disposição expressa". Se houver
essa disposição expressa num projeto que comporte exame de mérito,
nesse caso - acredito - poderia se tratar da repristinação.

Lembrei-me de uma situação que não é de consolidação. A Emenda
n° 1 à Constituição do Estado repristina uma lei estadual e menciona
que fica repristinada a lei nos seus efeitos ordinários. Isso acontece
porque essa emenda suprime um dispositivo do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, em razão da qual a lei deixou de vigorar.
Uma vez que aquele artigo foi suprimido, não foi automática a
repristinação. Foi preciso que, por uma emenda à Constituição - no
caso, entendeu-se ser o meio adequado -, se repristinasse, se
revigorasse aquela lei que estava revogada.

E isso, Dr. Geraldo?
O Sr. Geraldo Flávio Vasques Sanches - Mencionei a repristinação,

porque, como a Dra. Carmen Lúcia disse, várias vezes "revogam-se
as disposições em contrário", mas não se sabe o que foi revogado em
contrário, ou seja, ocorre de forma tácita. Então, quando falo em
repristinação refiro-me à inclusão de normas que, em tese, poderiam
estar revogadas, mas, hoje, já não estão.

Gostaria de acrescentar, em relação ao outro debatedor, que eu não
quis dizer que o técnico legislativo não tem necessariamente que
elaborar a norma e que não é sujeito. Disse que, muitas vezes, num
processo de elaboração da norma, não se dá valor ou não se dá a
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atenção devida ao técnico na elaboração da norma, porque o que
se visa, com a norma, não é ao atendimento jurídico, mas ao
atendimento político quanto ao objeto da norma. Citei o exemplo de
que, várias vezes, a Comissão de Justiça manifesta-se dizendo que
tal lei é inconstitucional; mesmo assim, ela vai para a votação, é
aprovada e não recebe o veto posterior.

A Sra. Natália de Miranda Freire - O Dr. Geraldo indagou se, já na
fase de elaboração da lei, enquanto transcorre o processo legislativo,
não é conveniente que se faça um controle, porque, dessa forma,
poderia evitar-se que tivéssemos futuras leis com textos
comprometidos por impropriedades, por várias questões, até mesmo,
de maior gravidade. Então, concordo, minha resposta é afirmativa.

E claro que não se pretende, com isso, dizer que é possível eliminar
toda e qualquer impropriedade desde o início da tramitação de uma
proposição. Mas é possível evitar que se chegue ao caos a que o
senhor se referiu, porque, se, já no início, se procura depurar o texto
das proposições de flagrantes impropriedades ou, mesmo, de
questões que podem levar a inconstitucionalidades; então, na minha
opinião, também é a melhor forma de se colaborar, até mesmo, para
manter o que se pretende com a consolidação. Isso porque a
consolidação está prevista 'e está sendo feita na área federal, na área
estadual, mas, depois de concluída, vai ser necessário um trabalho
para mantê-la atualizada.

Muito pode ser feito sem que seja necessário fazer alterações de
forma, alterações que resultam normalmente de falhas que poderiam
ser corrigidas já na tramitação do projeto. Como o Prof. Sabino
ressaltou, sabemos que a matéria não é apenas técnica ou jurídica,
porque estamos falando de um ato político, por excelência, por ser um
ato do processo legislativo e por serem os legisladores os membros
do parlamento.

No entanto, é possível conciliar o lado político com o lado técnico. E
claro que o lado técnico vai sempre atuar de forma a não impedir ou
se chocar com a atividade política, mas o técnico que lida dia a dia
com questões de forma, de redação, de gramática e até de técnica
legislativa. E pode colaborar com o político, porque ele está voltado
para muitas outras questões; está voltado para o contato com o
eleitor, que lhe solicita que apresente um projeto sobre determinada
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matéria. E nem sempre é fácil para ele dizer que não pode
apresentá-lo, porque a iniciativa não lhe diz respeito, e o projeto seria
inconstitucional. A atividade política é a primeira a ser considerada,
mas pode haver um trabalho conjunto entre o técnico e o político,
contribuindo para o aperfeiçoamento dos textos legais.

Dr. Geraldo, o senhor falou qual espécie normativa poderia ser
prevista para consolidar as leis. O impedimento que vejo para que
seja lei complementar, como o senhor ressaltou, é que ela é prevista,
em cada caso, pela Constituição. Nesse caso, não foi prevista,
embora a Constituição tenha dito que a lei complementar disporá
sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Mas
não previu que o instrumento para a consolidação fosse uma lei
complementar.

Essa é a questão que suscito: a Constituição não previu
especificamente; é a própria lei que prevê o procedimento. Mas, tendo
em vista que a consolidação tem o objetivo, no caso do Brasil, de
sistematizar e depurar o texto de imperfeições, de questões ligadas
àquilo que está desatualizado, ambíguo e traz algum problema de
interpretação, acredito que, se fosse a lei complementar, por exigir
quórum de maioria absoluta, além do impedimento de não estar
previsto na Constituição, haveria não uma simplificação, mas um
processo mais demorado e mais difícil para a aprovação da matéria.

Temos algumas perguntas escritas para a Dra. Natália, que serão
lidas, para o registro taquigráfico.

A primeira pergunta não está identificada: "Seria possível uma
articulação legalmente prevista entre os Poderes Executivo e
Legislativo no Estado de Minas Gerais, para preparar projetos de lei
de consolidação ou de codificação?".

A Sra. Natália de Miranda Freire - Entendo que essa articulação
pode existir. Já existe, na Assembléia Legislativa, como mencionei,
um projeto de lei que trata da técnica legislativa, elaboração, redação
e consolidação das leis. Já há procedimentos previstos nesse projeto.
Certamente, quando esse projeto receber pareceres e houver outros
atos do processo legislativo, será adaptado às alterações da Lei
Complementar n° 95, que foram posteriores a sua elaboração.

Além disso, seguindo oparâmetro federal, está expresso, no art. 14
da Lei Complementar n° 95, que tanto o Poder Executivo quanto o
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Poder Legislativo procederão ao levantamento da legislação
federal em vigor. E os dois Poderes têm competência para formular
projeto de lei de consolidação.

Foi indagado se seria possível uma articulação legalmente prevista.
Acredito que sim. Não vejo impedimento a que fosse legalmente
prevista. A lei traz as normas gerais ou prevê a iniciativa de que o
Poder Executivo ou o Legislativo pode proceder ao levantamento da
legislação e formular projeto de lei de consolidação.

Seguindo o parâmetro federal, o Regimento Interno desta Casa é o
ato que dispõe sobre o funcionamento do Poder, sobre a dinâmica do
Poder Legislativo e do processo legislativo. Então, podem ser
previstas normas, como, por exemplo, de comparecimento, de convite
a técnicos do Executivo a comparecer ao Legislativo. Pode haver um
intercâmbio, um interrelacionamento na área política entre Legislativo
e Executivo e uma elaboração técnica entre os Poderes. Acredito que
o detalhamento dessa participação poderia vir no Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Pergunta da Sra. Magda Arantes, representante
da Câmara Municipal de Joaquim Felício: "A elaboração de leis,
prerrogativa básica do Poder Legislativo, confunde os interesses
específicos com os genédcos, causando esse caos na legislação
brasileira. Será que a aplicação da técnica legislativa com maior
eficácia e rigidez do legislador resolveria a questão da consolidação
das leis?".

A Sra. Natália de Miranda Freire - Acredito que sim. Falou-se que há
interesses específicos que se confundem com os genéricos. Como
mencionamos, existem matérias que são tratadas em leis de efeitos
gerais e normativos. Esse é o efeito normal, ou seja, o efeito genérico
que a lei tem. Ela se dirige a um número de pessoas. Ela é geral.
Essa, na minha opinião, é a natureza própria da lei. Mas existem,
como não podemos negar, leis que possuem efeitos concretos, que
causam amplo debate e levam inúmeras pessoas ao Judiciário para
saber se a lei é ou não de efeitos concretos. Se for, ela enseja
mandado de segurança; se não for de efeitos concretos, não enseja o
mandado de segurança. Essa é uma das questões. Então, na própria
elaboração de projetos, vemos a mistura de assuntos.

Estava conversando com o Prof. Marcílio sobre a existência de leis
que têm normas cuja eficácia vai se esgotar em algum tempo, como é
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o caso de abertura de crédito suplementar. Se isso acontece, se se
exaure o que está previsto naquela norma, esta não pode ser tratada
junto com outra de caráter permanente. As disposições permanentes
e as disposições transitórias têm de ser separadas, até mesmo, em
uma lei. Umas têm caráter permanente, embora estejam sujeitas a
alteração. Mas, em princípio, não são por um período determinado ou
para atender a uma situação determinada.

Existem aquelas que possuem um tempo certo de vigência ou vão
atender a uma situação que, uma vez resolvida, retira a eficácia da
norma. Essa questão, respondendo à pergunta, entendo que sim. A
elaboração pode prevenir maiores trabalhos no momento da
consolidação.

O Sr. Presidente - Pergunta da Gabriela Mourão à Profa. Natália
Freire: "A senhora considera possível a reunião de diversos textos
legais em um texto único, sem que se altere o sentido da norma?".

A Sra. Natália de Miranda Freire - Gabriela é uma das consultoras
da Assembléia, especialista em técnica legislativa. Na verdade, esse
assunto enseja discussão. Em princípio, a consolidação está prevista
para a reunião de textos legais em um texto único, em matriz de
consolidação, sem que se altere o sentido da norma. No momento
inicial, a proposta é não alterar o sentido da norma. No decorrer do
trabalho, pode aparecer uma situação em que, com o objetivo de se
adequar o texto, procedendo àquelas alterações possíveis, segundo a
lei, surjam dúvidas quanto a ser ou não aquela matéria, quanto a
envolver ou não exame de mérito. Acredito que não tenhamos como
evitar isso, embora a lei diga supressão de termos antiquados,
atualização de nomes de órgãos, supressão de expressões,
atualização de termos monetários, substituição ou supressão de
termos ambíguos. Podemos dizer que essa questão, enquanto no
aspecto literal do texto, não envolve mérito. Mas há situações em que
uma mudança no texto, por menor que seja, pode acarretar uma
mudança de sentido.

Trabalhando na Assembléia, na prática de técnica legislativa, vemos
que surgem situações em que o texto pode ser aperfeiçoado, a
redação melhorada, mas ficamos com receio de comprometer, com a
mudança, o sentido do texto, tal a forma como ele foi redigido. Esse
cuidado na elaboração do texto pode, se não resolver de todo, pelo



595
menos evitar que nos deparemos com situação dessa natureza, em
que a mudança da forma pode implicar uma alteração de mérito. Aí,
não seria a consolidação pura e simplesmehte, envolveria um outro
projeto, independentemente daquele que tramitaria segundo as
normas do projeto em geral.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Sr. Erlon de Matos e
ao Sr. Fainer Ribeiro Santana, que fizeram uma pergunta dirigida à
Ora. Carmen Lúcia Antunes, Procuradora-Geral do Estado, que elas
serão encaminhadas à Procuradora, para que possa responder por via
de "e-mail".

Encerramento
O Sr. Presiente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos

ilustres conferencistas, às demais autoridades e aos participantes,
bem como ao público pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.
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Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrôsio Pinto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Cristiano Canêdo - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Doutor Viana -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Geraldo Rezende - Irani Barbosa -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Luiz Menezes - Márcio Cunha -
Maria Olívia - Miguel Martini - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.
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Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - As 8h45min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-Secretário, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Gilmar Ferreira Mendes, Advogado-Geral da União; José
Edgard Penna Amorim Pereira, Juiz do Tribunal de Alçada; Suely
Mara Vaz Guimarães, Consultora da Câmara dos Deputados, e Luiz
Antônio dos Prazeres Lopes, Procurador-Geral desta Casa.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do Fórum

Técnico A Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da
Democracia, com os temas: "Ordenamento Jurídico Brasileiro e o
Instituto da Consolidação" e "Articulação de Competências entre os
Poderes no Processo de Consolidação das Leis". Para falar sobre o
tema "Ordenamento Jurídico Brasileiro e o Instituto da Consolidação",
passo a palavra ao Dr. Gilmar Ferreira Mendes, que disporá de 40
minutos para sua exposição.

Palavras do Sr. Gilmar Ferreira Mendes
Sr. Presidente, Dr. José Edgard Penna Amorim Pereira, Dra. Suely

Mara Vaz Guimarães, Dr. Luiz Antônio Prazeres Lopes, senhoras e
senhores, consultores legislativos, estudiosos do tema da técnica
legislativa e da teoria da legislação. Em primeiro lugar, quero saudar a
iniciativa desta Assembléia de discutir um tema tão sensível e tão
importante nos dias de hoje, como é o da técnica legislativa e da
teoria da legislação, especialmente a questão da consolidação.

A rigor, já demos passos significativos para uma racionalização
legislativa. Quando digo isso, obviamente tenho em mente não
apenas a problemática a partir de uma visão tecnicista de quem lida,
há alguns anos, com esse processo legislativo mais ou menos
desorganizado, mas também a partir de uma perspectiva do direito
constitucional e de quem lida a partir de uma visão teorética mais
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sofisticada. Estamos a falar de um tema que diz respeito à própria
idéia de Estado de Direito, numa de suas acepções mais importantes,
que é a idéia de segurançà jurídica, de estabilidade das relações em
sentido amplo. Sabem todos os senhores que um dos problemas mais
sensíveis dessa nova fase do Estado de Direito - alguns usam a
expressão pós-moderna, mas que certamente tem o seu marco a
partir do Estado-providência, com o surgimento dessas providências
legislativas administrativas, atos que, a um só tempo, têm caráter
legislativo e de ato administrativo - é a proliferação legislativa.
Portanto, não é um problema brasileiro, mas dos tempos modernos.

A rigor, a tentativa de responder a essas demandas sociais amplas,
cívicas, ampliadas, mediante leis, é um fenômeno quase que mundial.
A partir daí, temos uma proliferação legislativa como dado resultante,
que leva a um quadro de grande insegurança jurídica. As reclamações
são múltiplas, e os senhores encontrarão teses de mestrado e
doutorado e estudos profundos em todas as partes da urbe terráquea
sobre o assunto. Todos estão, de certa forma, um pouco
preocupados, porque a produção legislativa em série se tornou uma
característica do nosso mundo, até mesmo - pasmem os senhores! -
naqueles países que perfilaram, inicialmente, no âmbito do "common
law", da decisão de perfil júrisprudencial. Hoje já existem reclamações
e até conflitos, por exempld, com o excesso não de legislação, mas de
regulação emanada das agências, um fenômeno que nos afligirá - se
é que já não nos aflige - daqui a pouco, com a possibilidade de
conflitos. Nos Estados Unidos, isso é remarcado entre o Congresso
Nacional e agências de índole reguladora.

Vejam os senhores, portanto, que temos um quadro que pode
desenhar uma ampla insegurança jurídica. Não é por acaso, também,
que inúmeros parlamentos - e é por isso que saúdo, mais uma vez, a
iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais - têm feito deste
tema uma prioridade. A racionalização legislativa tem criado
comissões de elevado nível para estudar o aperfeiçoamento de todo o
sistema legislativo. No âmbito da própria teoria do direito, em razão de
todo esse quadro já desenhado, há hoje uma preocupação central.
Alguns autores já diziam que um professor austríaco incorporou num
texto de introdução ao direito uma parte autônoma sobre uma teoria
não das normas, como costumamos estudar, mas da legislação. O
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Prof. Weiberger fala, hoje, na teoria da legislação, entendendo que
engloba a técnica legislativa, que seria um aspecto externo dessa
concepção. Com isso, quer que o jurista, especialmente dos países do
modelo romano-germânico, estudem, desde logo, a teoria da
legislação como um dos elementos centrais da nossa forma de
pensamento. E talvez nem se possa excluir daí os países do "common
law", porque os senhores sabem que lá também os modelos
estatutários estão ganhando ênfase e importância.

Temos um desafio: encontrar formas e modos de, sem jogar fora um
modelo construído a duras penas, imprimir o mínimo de racionalidade
em um quadro que às vezes ameaça se tornar caótico. No Brasil já se
falou tudo sobre tudo. Repito, até como antídoto, aquilo que já disse
em outras oportunidades: se for falar em algum lugar sobre as
pinturas da Capela Sistina, alguém logo mencionará as medidas
provisórias. Então, de antemão começo a falar sobre elas, porque
quase carrego o título de "Homem-Medida Provisória". As pessoas, no
Brasil, atribuem a razão e a causa de um eventual caos legislativo às
medidas provisórias. A rigor, é possível que elas tenham, de fato,
contribuído para gerar insegurança em alguns segmentos da nossa
vida legislativa.

Se os senhores fizerem um estudo detalhado das situações, verão
que as medidas provisórias incidem sobre segmentos bastante
restritos da nossa vida político-institucional: o segmento tributário-
financeiro e a área administrativa. Há uma ou outra exceção, nada
mais do que isso, em termos de incidência da medida provisória. Já
ouvi, por exemplo, pessoas dizerem que as medidas provisórias eram
responsáveis, inclusive, pelo excesso de processos no Poder
Judiciário. Ou seja, a crise do Judiciário adviria das medidas
provisórias. O pior é que alguns Juízes até acreditam nisso e passam
a achar que é o Executivo que quer puni-los com esse excesso de
processo. A rigor, se fizermos um diagnóstico mais preciso, veremos
que, de fato, a crise legislativa, na sua expressão númerica, é um
reflexo desses tempos a que me referi, que pretendem responder com
fórmulas legislativas quase que tópicas, atos de efeito concreto, às
várias demandas. Vejam que hoje estamos profundamente
insatisfeitos porque produzimos leis, decretos, criamos as agências
reguladoras, que operam num nível que não sabemos qual é. Os
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senhores sabem exatamente qual é a natureza jurídica do ato
normativo produzido pelas agências reguladoras? Não devem ser atos
regulamentares, meramente executivos, senão não cogitaríamos
essas agências reguladoras. Mas seriam atos primários? Seriam atos
delegados ou autorizados? Vejam que a confusão não está somente
no plano federal, porque também no plano estadual surgem as
diversas agências reguladoras.

Os senhores também terão a oportunidade para discutir isso não só
no plano estritamente teórico, mas também no plano da operação
jurídica, estritamente pragmático. Ainda não nos debruçamos sobre a
legislação produzida por esses segmentos. Teremos de aprender a
lidar com isso. Certamente, surgirá entre nós a disputa - comum no
âmbito de alguns países - entre Legislativo e órgãos reguladores.
Tudo isso servirá de pano de fundo para os debates sobre a
consolidação. Em que nível? Ora, não há como fugir da necessidade
da instrumentalização dessa idéia. O legislador complementar,
aproveitando a fórmula do art. 59, parágrafo único do texto
constitucional - que teve uma visão antecipadora -, houve por bem
regular um pouco o nosso processo legislativo, de acordo com uma
diretriz seguida em parte. pelo próprio Poder Executivo, mediante
regulação autônoma em decreto. Também agiu corretamente, ao
optar por estabelecer uma disciplina da consolidação. Logicamente,
iremos cultivar alguma disputa doutrinária. E bom que assim seja.
Participo desse debate desde 1991 ou 1992, quando, ainda no
Governo ColIor, trabalhei na revogação de vários decretos e na edição
de um decreto que tratava da disciplina legislativa no âmbito do Poder
Executivo. Era uma tentativa muito tímida de disciplinar algo que, às
vezes, se demonstrava indomável. E muito difícil impor regras para
essa atividade. Os senhores que têm de zelar pela aplicação de
normas regimentais percebem isso com toda a clareza. Nós, do
Executivo, tentamos disciplinar a edição de medidas provisórias, por
meio de uma série de decretos. Creio que já estamos no quinto ou
sexto decreto, sempre tentando aprofundar, densificar, precisar a
produção normativa no âmbito do Poder Executivo, especialmente
com relação às medidas provisórias, que são alvo de crítica fácil.
Tentamos racionalizar ao limite o critério de urgência. Chegamos a
estabelecer, na última versão do decreto que regula a matéria, que
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não poderia mais haver propostas de medidas provisórias para o
Presidente da República. As pessoas encaminhariam propostas de
projetos de lei, com pedido de conversão em medida provisória. Tudo
se automatizou dentro dessas instâncias normativas e todos
propunham, imediatamente, medidas provisórias.

Recordo-me que, ainda no primeiro Governo do Fernando Henrique,
o Ministro Jobim recebeu uma comissão, que lhe apresentou uma
proposta de medida provisória sobre um determinado tema. O
Ministro, sensibilizado, perguntou em quanto tempo haviam
desenvolvido o estudo. Responderam-lhe que em dois anos. E, no
entanto, era uma proposta de medida provisória. Isso significa que a
burocracia já assimilara a idéia de medida provisória e não havia
quem conseguisse demovê-la desse propósito. A tentação de ver
aquilo transformado em letra de forma no momento seguinte, com
força de lei, era irresistível. Depois, descobriu-se um segundo
fenômeno: podia se fazer qualquer rascunho, porque havia condições
de consertá-lo ao longo do tempo, uma vez que concebemos uma
legislação "on me". A cada 30 dias era feito um novo texto de medida
provisória. Lembro-me de que, em determinada ocasião, no Palácio
do Planalto, recebi a visita do Presidente da Caixa Econômica, que
dizia haver encomendado a uma consultoria um novo sistema
financeiro da habitação, a fim de substituir o caos que lá estava, com
todas as tragédias verificadas. Essa última proposta sairia por meio de
medida provisória, que foi editada. Não preciso lhes contar quantas
vezes esse sistema foi modificado ao longo dos tempos. Os estudos
que se revelavam últimos eram apenas uma proposta legislativa
inicial, que depois foi sendo conformada. No próprio Executivo, não
havia como controlar a massa de medidas provisórias. Por isso,
engajamo-nos fortemente na aprovação da proposta que resultou na
Emenda n° 32, que trata da limitação das medidas provisórias. O
processo havia se tornado indomável, uma vez que se recusava, por
todas as formas, a voltar para o leito normal.

O processo de medidas provisórias, na versão anterior, tumultuou
significativamente a nossa vida, em termos de segurança jurídica. Não
acredito, como já lhes disse, que essa seja a causa de um eventual
caos legislativo, mas o sinal de tempos desconfortáveis, que
demandam decisões quase tópicas. Por outro lado, temos de fazer
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uma observação, que talvez deva preceder isso tudo e cause muito
desconforto. Se olharmos o texto constitucional de 1998 - e situamos
o debate num plano mais elevado -, verificaremos que é
extremamente detalhado. De certa forma, explicita uma clara reação
ao passado, quando grupos se organizaram para fazer valer as suas
posições no âmbito do Congresso Nacional. Lembro-me de uma
passagem, que era sempre repetida pelo Vice-Presidente Marco
Maciel. Já na fase conclusiva do processo constituinte, teve de tomar
um táxi para ir do Ministério da Educação ao Congresso Nacional. Ao
perceber que transportava o Senador e Líder do Governo, o motorista
desenvolveu uma conversa sobre o processo constituinte: "Senador,
está tudo errado na Constituição'. O Senador perguntou-lhe por que
pensava assim, e o motorista explicou: "Essa Constituição está
tratando de tudo. Está contemplando o índio, o garimpeiro, o
seringueiro, mas não tratou do taxista". Aquela constatação de um
homem simples explicitava mais ou menos o seguinte: era um texto
detalhado. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o tal "emendismo", a
doença nacional da reforma da Constituição, o contraponto do
"analitismo", do detalhismo constitucional.

No fundo, criamos um texto constitucional, que, mais do que
disciplinar as grandes linhas da vida nacional, legisla sobre diversos
segmentos da vida político-institucional. Se os senhores verificarem -
e estou falando em uma Assembléia Legislativa importante -,
perceberão que, ao contrário do que acontece em uma boa parte do
mundo moderno civilizado, em que a legislação e a decisão política
acontecem no plano do direito ordinário, com um espaço maior para
os entes federativos, entre nós houve uma concentração normativa
muito forte no âmbito da Constituição Federal. E claro que isso tem
suas vantagens, em termos de clareza e de decisão política. Mas não
é preciso dizer que também tem suas desvantagens. Por exemplo,
ficou estabelecido que, para se aposentar, basta que alguém tenha 35
anos de serviço público. Essa fórmula somente poderá ser mudada
por meio de emenda constitucional. Isso não é mais decisão
legislativa da política ordinária. Se consagrarmos determinadas
fórmulas, como toda a • parte de administração no âmbito da
Constituição, e dissermos que é vinculante para os Estados, tiramos
qualquer possibilidade de o Estado dispor sobre essa matéria.
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Lembro-me de um seminário, realizado em São Paulo, em que o
Prof. Caio Tácito, do Rio de Janeiro, lamentava essa ocupação de
espaço pelo constituinte federal, com relação aos Estados.
Argumentava que as Constituições Estaduais quase não conseguiam
inovar de forma significativa, porque a Constituição Federal havia
tomado todos os espaços. Dizia mais: "Comparando as Constituições,
só reconheci uma norma diferente em relação ao que vem sendo
produzido pela Constituição Federal". Segundo o professor, na
Constituição da Bahia, existia uma disposição quase exótica,
determinando que, em vez de café, deveria ser servido chocolate nas
repartições, a fim de atender às demandas da lavoura cacaueira.
Existe algo de exótico na proposição, que revela a quase absorção de
uma parte significativa da capacidade e da competência legislativas
dos Estados. Isso também é decorrência desse modelo analítico.
Trouxemos para o texto constitucional aquela decisão a que me referi
inicialmente, tópica, quase de efeito concreto, que hoje se faz na
legislação em todo o mundo.

Se quiserem discutir esse tema numa perspectiva teórico-
constitucional, compulsem o texto do Giovanni Sartori sobre
engenharia constitucional. Esse autor é muito pessimista, por
exemplo, com relação à Constituição Federal, porque não se contenta
com o número de artigos explicitados nesse texto. Não fala apenas de
duzentas e poucas disposições mais as disposições transitórias, mas
compulsa e computa todos os dispositivos.

Portanto, no art. 50 , são contadas as 77 disposições, salvo engano,
e assim por diante. Então, obviamente, ele descobre, na nossa
Constituição, um verdadeiro código civil. Temos de vivenciar essa
realidade a partir dessa perspectiva. No nosso âmbito, portanto, o
problema é um pouco mais grave por uma razão: fazemos hoje
legislação constitucional. Quero dizer com isso que grande parte das
questões que, em uma boa parte dos países do mundo, são tratadas
no âmbito legislativo ordinário, entre nós são temas de Constituição.
Não é por acaso que chegamos a esse número expressivo de
emendas em 13 anos, algumas delas de efeito quase concreto. Vejam
os senhores o caso recente da emenda da saúde que trata da
vinculação. E quase um ato de perfil administrativo. A própria redação
quase finaliza um ato de caráter regimental constitucional, para não
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falar de uns provisórios que transformam em permanentes. A
CPMF, depois de algum tempo de prorrogação, transformou-se, ao
mesmo tempo, em norma que autoriza e norma que institui o tributo.
Já é suficiente a aprovação no âmbito constitucional.

Vejam que estamos a absorver claramente o processo legislativo
ordinário pela opção constitucionalizante, para não dizer que é uma
opção também marcada por tempo certo. Em 2003 e 2004, estaremos
discutindo de novo essa matéria. Isso, sem dúvida, gera uma grande
instabilidade no sistema. Se temos essas contínuas reformas
constitucionais, é muito provável que, daqui a pouco, venha a ocorrer
a alguém uma proposta de revisão geral da Constituição ou de
consolidação do que aí está, porque, sem dúvida, já impetramos uma
série de alterações, muitas delas com um perfil extremamente
casuístico. No que diz respeito ao modelo de distribuição de receita,
há uma série de normas que alteram, de quando em vez, essas
regras. Vide emenda da saúde, vide FLJNDEF e assim por diante.
Portanto, o provisório ou temporário se acumula também no âmbito do
texto constitucional. E preciso que, quando nos mostramos dispostos
a discutir esse tema, estejamos atentos a essa construção
constitucional que fizemos. Desde logo, para esclarecer, não estou
entre aqueles que criticam o texto constitucional de 1988.

Nos vários auditórios, encontramos pessoas que acham que as
mazelas do Brasil decorrem da Constituição de 1988. Não me incluo
entre eles, acho, inclusive, que o texto de 1988 produziu efeitos
significativos e, mais do que isso, tenho a impressão de que esta é
uma fase extremamente benfazeja para o processo democrático
brasileiro. Mas devo ressaltar que esse é um modelo constitucional
que envolve determinada peculiaridade. Se fazemos legislação
constitucional a partir da Constituição de 1988, é certo que
precisamos de maioria constitucional. Em outras palavras, no Brasil,
as questões vitais estão no texto constitucional e não estão afetas à
política ordinária. Assim, não há dúvida de que, para governar, para
fazer política pública em sentido geral, é preciso que se tenha maioria
constitucional. Quem não dispuser de 3/5 na Câmara e no Senado,
certamente não fará reforma tributária, não prorrogará CPMF, não
mexerá em contribuição de inativos, não alterará regime de
previdência e de servidores públicos e assim por diante. Todas essas

rÁ



604
questões estão no texto constitucional. O nosso modelo, portanto,
passa por esse processo de revisão.

Por outro lado, é claro, essas reformas continuas, que são demanda
quase que da vida cotidiana, instabilizam fortemente a legislação.
Diria, portanto, que esse processo, que decorre não de uma opção
política, mas de uma necessidade, instabiliza muito mais o sistema do
que as próprias medidas provisórias. Em uma tentativa de construir
um marco teórico, deveríamos raciocinar não a partir da legislação,
mas a partir desse modelo constitucional que construímos. Uma boa
parte dessa instabilidade vem do processo contínuo de emendas, que
decorre do processo constitucional que consolidamos fortemente a
partir de 1988. Dificilmente vamos encontrar uma reforma
fundamental, pensada pelos vários candidatos a Presidente da
República, que não envolva mudança do texto constitucional, porque
praticamente tudo que diz respeito a políticas públicas essenciais, a
modelos de distribuição de receita, aos papéis da União, dos Estados
e dos municípios envolve discussão no plano constitucional. Portanto,
não nos esqueçamos de que a consolidação e a segurança jurídica
estão ligadas a esse processo.

No que diz respeito à consolidação propriamente dita, tenho a
impressão de que avançamos significativamente, o que permitiu, a
partir da Lei Complementar n° 95 e, posteriormente, da Lei
Complementar n° 107, criar um modelo moderno para tratar dos vários
temas com um mínimo de vinculação, evitando o prosseguimento
desse quadro de caos, de multiplicação de leis de forma indevida.
Essa preocupação vinha de vários textos do Poder Executivo, que
recomendavam que não houvesse a chamada revogação tácita, que
não houvesse a produção de textos extravagantes, que não houvesse
a inserção de um texto num contexto normativo determinado e assim
por diante. Agora, avançamos significativamente para colocar isso
num texto normativo de perfil complementar. E, mais do que isso, a
possibilidade de se fazer a consolidação de leis com a edição de leis
que revogam e, portanto, tornam indubitável a superação de atos
normativos que tinham a vigência disputada no âmbito judicial, é um
grande avanço. A possibilidade de edição de leis que consolidem,
num só diploma, as múltiplas disposições autônomas e extravagantes,
agora explicitadas na Lei Complementar n° 107, é, sem dúvida, um
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grande e significativo progresso. Portanto, estamos dando passos,
do ponto de vista institucional, extremamente significativos para a
criação de um modelo que minimize as mazelas do tempo e minimize
as mazelas da nossa singularidade institucional, especialmente
aquelas decorrentes desse modelo institucional que ainda provoca, a
toda a hora, a partir de qualquer alteração, a disputa central. Teria ou
não tal diploma sido recebido em face da mudança superveniente.
Essa pergunta assola a todos, e hoje, mais do que ontem, pelo menos
já temos a possibilidade teorética, de levar essa angústia ao Supremo
Tribunal Federal, de forma concentrada. Sabem os senhores que, a
partir da criação da DPF, ou pelo menos da sua institucionalização, a
Lei n° 9.882, temos a possibilidade de perguntar ao Supremo Tribunal
Federal se uma lei teria, sido revogada ou não num instrumento
objetivo. A DPF dá esse instrumento ao Supremo Tribunal Federal,
evitando que as questões se arrastem por 10 ou 12 anos, até serem
esclarecidas num eventual recurso extraordinário. De qualquer sorte,
o mudancismo, o "emendismo", que continua crônico, vão continuar a
produzir muitas inseguranças. No que diz respeito à consolidação;
todavia, deve-se saldar aquilo que vem sendo feito a partir da Lei
Complementar n° 95 e, especialmente, da Lei Complementar n° 107,
de 2001, que estabelece entre nós paradigmas modernos de
legislação comparada, especialmente da legislação canadense, que
tratou do processo legislativo como um processo legislativo autônomo
e um processo de consolidação como um processo de legislação
peculiar.

Tenho a impressão de que a experiência que a Câmara e o Senado
vão desenvolver em torno desse assunto poderá nos dar resposta
sobre o significado dessa alteração no plano prático. Não tenho a
menor dúvida de que a revogação expressa de um número elevado de
leis, hoje, segundo os dados levantados por lves Gandra Filho
naquela primeira reflexão sobre o quadro de consolidação, teríamos
em vigor cerca de 10 mil leis não expressamente revogadas... E um
universo que não faz inveja nem aos mais desejosos de legislação,
mais sedentos de regulação em qualquer lugar do mundo. Se
somarmos a isso toda a produção legislativa, inclusive a das agências,
vamos chegar a um universo muito grande e muito expressivo. Entre
essas disposições vamos encontrar coisas contraditórias, disposições
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que se anulam e que geram perplexidade. Isso, sim, deve ser
responsável por uma significativa parcela do caos que avassala o
próprio Poder Judiciário. Quantas controvérsias teríamos no Judiciário
afetas a esse tema? Essa lei foi revogada ou não foi? O que está em
vigor? Vejo no âmbito do Supremo Tribunal Federal muitas questões
afetas a essas simples perguntas. Essa lei foi ou não recepcionada
pela Constituição de 1988? E hoje, pela multiplicação de emendas,
temos essas perguntas que também se tornam freqüentes: "Essa
emenda à Constituição superou ou não todo esse quadro legislativo?".

Portanto, vejam os senhores, o meu discurso tem um sentido
ambíguo, ou pelo menos dúplice. De um lado, acho que estamos
avançando institucionalmente com esse modelo de consolidação, e
esse esforço deve ser cada vez mais perseguido. Por outro lado,
continuo a entender que um pouco desse quadro de insegurança
vamos continuar a cultivá-lo porque ele é ínsito ao próprio sistema. Se
o nosso modelo constitucional, o modelo que acabamos por
consagrar, é um modelo extremamente analítico e detalhado e se
mudanças importantes que são feitas no texto constitucional
repercutem inevitavelmente sobre o sistema legislativo ordinário como
um todo, é certo que a prosseguir o processo de reforma, vamos
continuar a ter uma série de inseguranças porque as emendas à
Constituição terão esse condão revogador, por conseguinte,
revogador da própria ordem jurídica. Parece que isso é inevitável em
razão daquilo que já lhes disse anteriormente. Há um quadro de
produção legislativa no plano constitucional. Independentemente do
Governo que venha a ser eleito no final do ano, já temos algumas
reformas da Constituição que terão de ser inevitavelmente feitas.
Vejam, por exemplo, o caso da CPMF, a anunciada reforma tributária.
Há temas ligados à reforma do modelo de previdência de servidores
públicos, questões que, certamente, terão que ser feitas no plano
legislativo constitucional, com repercussão no plano ordinário.

Para encerrar esta breve alocução, gostaria de dizer que demos
passos significativos nessa área e queria sugerir que tentassem, no
curso deste debate e nos outros que se seguirão, refletir um pouco
sobre essa questão, não só no plano da técnica legislativa, mas
também num plano de teoria da legislação. Talvez devêssemos fazer
um pouco de reflexão sobre o próprio "modus fasciendi" da
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Constituição. Como disse, não acredito que, se viermos a fazer a
nova Constituição no Brasil, produziríamos algo diametralmente
diverso daquilo que produzimos porque, a rigor, tudo aquilo que o
texto constitucional de 1988 espelhou e consolidou continua. Isso,
vemos nas emendas. Parece que esse espírito de precisão, de
normatização quase concreta, está ainda mais presente e se revela
mais enfático. As normas que temos produzido nesses últimos meses,
diria que quase têm o perfil, no plano constitucional, de normas de
perfil regimental constitucional, como aquela a que me referi da
emenda da saúde. A CPMF é um bom motivo, porque ali vocês
podem ver que demitimos o legislador de uma vez por todas. Já
dissemos que o texto constitucional consolidava a instituição do
tributo, dispensando qualquer intervenção legislativa. Isso tem uma
repercussão formidável sobre o processo legislativo ordinário, porque
a Constituição passa a ter uma pretensão que vai muito além daquela
normatização geral que permitiria disputas hermenêuticas muito mais
filosóficas do que as que ocorrem hoje. A rigor, quase fazemos com
que retornem, em alguns segmentos do texto constitucional, os
antigos exegetas, é quase que efetuar uma interpretação
constitucional em alguns aspectos regimentais. Talvez, ao pensar
numa teoria da legislação; diria que somos desafiados a concebê-la
também no plano da elaboração das normas constitucionais. Dessa
perspectiva, eu diria que o quadro deve ser muito mais pessimista.
Sobre a situação atual, não consigo avaliar o que se passa no âmbito
das Assembléias Legislativas e mesmo no que diz respeito às
emendas constitucionais feitas no âmbito das Assembléias
Legislativas. Mas o que vai no âmbito federal mostra um modelo
tecnocrático jurídico que, em boa parte, demitiu o jurista de sua função
tradicional e trouxe os técnicos para esse plano. Voltando á emenda
da Saúde, os senhores poderão ver que nela tenha faltado talvez a
presença dos técnicos da área jurídica. Tanto é que os senhores vão
encontrar aquilo que é uma regra básica de técnicas legislativas:
termos aparentemente com o mesmo sentido usados de forma
diversa, ou a reprodução de expressões variadas que talvez tivessem
o mesmo sentido, gerando uma profunda insegurança e uma
dificuldade hermenêutica brutal.

Não queria ser muito pessimista, mas gostaria de desafiá-los a
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pensar no ordenamento jurídico brasileiro, a partir do modo como
vimos fazendo no texto constitucional. Há que se reconhecer que
avançamos muito nessa reflexão e prática sobre a teoria da legislação
e a técnica legislativa. A Lei Complementar n° 95 é um bom espelho
disso. Há esse quadro de insegurança, decorrente desse modelo
constitucional, que vem sendo fortemente agravado a partir do
processo de emenda que quase demite o legislador de suas
atividades básicas. Há algo curioso. Farei uma observação, como
alguém que acompanha a cena política. Quando, na revisão
constitucional e, posteriormente, no início do Governo Fernando
Henrique, discutimos um pouco esse modelo constitucional, Jobim
achou por bem propor ao Congresso Nacional, em alguns setores da
vida normativa, aquilo que chamou de "desconstitucionalização". Ele
imaginava que alguns setores deveriam ser desengessados, ou seja,
retirados do texto constitucional. A idéia parecia fascinante, mas foi
recebida com grande frieza no âmbito do Congresso Nacional, que
tem aceitado - e os senhores sabem disso - a substituição de fórmulas
normativas existentes por outras, mas não tem aceitado, em geral,
fórmulas que levam à desconstitucionalização. Portanto, há um
fenômeno político curioso, que consiste, em parte, na desconfiança,
em relação a si mesmo, do titular desse poder constituinte derivado,
quando no papel de agente da decisão política ordinária. O fato é que,
na atual quadra, há uma situação que tenho chamado de legislação
constitucional, que gera uma série de conseqüências para todo o
sistema jurídico e que provoca, ao fim e ao cabo, muita insegurança
jurídica, porque qualquer decisão no plano constitucional acaba por
repercutir no plano do direito ordinário. E claro que não vim lhes trazer
muita tranqüilidade. Talvez pudessem dizer que não precisava trazer
tantas angústias ou tantas perplexidades, mas, obviamente, gostaria
de compartilhar com os senhores algumas das preocupações que me
angustiam e que vislumbro como desafiadoras para todos nós,
operadores do direito, nos próximos tempos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Para falar sobre o tema articulação de
competências entre os Poderes no processo de consolidação das leis,
com a palavra, o Dr. José Edgard Penna Amorim Pereira, Juiz do
Tribunal de Alçada do Estado, que, antes de ocupar essa alta posição
na magistratura, integrava o corpo de assessores da Assembléia
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Legislativa e, chefiando o grupo de trabalho, foi o responsável pelo
que há a respeito da sistematização e da consolidação das leis.
Partindo do zero, após exaustivo trabalho, deixou-nos uma proposta
de sistematização e um projeto piloto de consolidação das leis sobre o
meio ambiente. Com a palavra, o Dr. José Edgard Penna Amorim
Pereira.

Palavras do Sr. José Edgard Penna Amorim Pereira
Deputado Sebastião Navarro Vieira, Sr. Prof. Gilmar Ferreira

Mendes, futuro Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dra. Sueli Mara
Vaz Guimarães, Dr. Luiz Antônio Prazeres Lopes, meus caríssimos
ex-colegas da Assembléia Legislativa, minhas senhoras e meus
senhores, em primeiro lugar, agradeço o convite, que me permite
estar novamente nesta Casa, onde trabalhei por cerca de dez anos e
onde pude conviver com componentes do quadro de servidores da
Casa, não só de elevado coleguismo, mas, sobretudo, de extrema
competência e funcionalismo no desempenho das suas tarefas. Tive a
oportunidade de conviver, sob a coordenação de V. Exa., com ilustres
técnicos desta Casa na elaboração de uma proposta de trabalho, que
visa à sistematização e à consolidação da legislação mineira, a que
me referirei nesta exposição.

Congratulo-me com a iniciativa da Assembléia em promover um
fórum técnico dessa importância, a respeito de um tema que não tem,
infelizmente, sensibilizado; seja a população como um todo, seja a
sua representação política no âmbito estadual e, ousaria dizer, no
âmbito federal. As mazelas da multiplicidade de legislações, já
certamente referidas nos debates deste fórum, geram para a
população, sem dúvida nenhuma, como destinatária primeira e
principal das normas, problemas de gravidade relevante. Entretanto, é
notório que não haja uma consciência da opinião pública acerca desse
fenômeno e muito menos da importância de se buscar caminhos para
a superação dessas mazelas por via da racionalização do sistema
jurídico normativo.

Por outro lado, embora se reconheça o avanço de medidas como,
por exemplo, a Lei Complementar n° 95, de 1998, alterada pela Lei
Complementar n° 107, de 2001, ambas disciplinando a matéria de
redação e consolidação das leis, na esteira da determinação contida
no parágrafo único do art. 59 da Constituição da República, elas
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apresentam ou significam, sem dúvida, um avanço, mas, a meu
ver, não são, desde logo, um demonstrativo de efetivo
comprometimento da representação popular no âmbito federal, com
essa racionalização do ordenamento jurídico voltada para a melhoria,
no final das contas, das condições de vida dos destinatários das
normas.

Registrado o reconhecimento do avanço, a mim caberia aqui tratar
especificamente do tema que me foi proposto, que é a articulação das
competências entre os Poderes no âmbito do processo de
consolidação da legislação. Se o tema "consolidação" por si mesmo já
se revelaria um tanto quanto árido, salvo para pessoas e técnicos
interessados, como são os senhores e as senhoras aqui presentes,
imaginem um subtema referente à articulação dos Poderes nesse
processo.

Desconheço outro fórum técnico que já tenha tratado da temática da
consolidação com a abrangência e a profundidade propostas neste
programa; mas ousaria mesmo dizer que, certamente, sobre a
articulação entre os Poderes nesse processo muito pouco se pensou,
e quase nada se falou, ao menos nesta dimensão pública. Daí, porque
só mesmo pude aceitar este desafio que me foi proposto pela
organização do evento, quando me ocorreu de dar notícia a vocês dos
debates que, no âmbito técnico desse grupo de trabalho, travamos
acerca da matéria.

A primeira questão que se coloca a propósito desse tema é
preliminar e prejudicial porque diz respeito à decisão política sobre a
natureza do instituto da consolidação, decisão política essa que
precede e informa a normatização no âmbito legal desse instituto.
Vamos perceber que, na legislação vigente (essas duas leis
complementares a que me referi), houve uma opção política por
conferir à consolidação uma natureza de lei em sentido material a ser
discutida e aprovada por um procedimento que se pretende especial e
sumário e tenha por limites aqueles condicionantes que especialmente
o próprio art. 14 da Lei Complementar n°95, com a redação dada pela
Lei Complementar n° 107, estabelece.

Quero crer que, pelos debates de ontem, já não será preciso aqui se
conceituarem os institutos da consolidação, da codificação e da
coletânea. Por isso, poupo o meu tempo e o dos senhores,
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pressupondo que já foram debatidos na primeira parte deste fórum
técnico.

Portanto, a consolidação como unificação em um texto de
disposições normativas de âmbito legal, de uma forma racionalizada,
homogeneizada e, sobretudo, refletidora da legislação efetivamente
vigente, aquela que não foi expressa ou tacitamente revogada, esse
instituto, segundo o modelo federal, tem natureza de lei, porque
submetido a um processo legislativo, ainda que simplificado e
sumário.

Já tivemos também oportunidade de verificar opiniões, como a do
ilustre Prof. Gilmar, a respeito da conveniência dessa opção política
refletida no modelo federal. São opiniões que, em síntese,
consideram, em termos de custo-benefício, mais conveniente à
segurança jurídica ou à estabilização jurídico-normativa que a
chancela do processo legislativo a um projeto de consolidação evite
alguma discussão que possa haver acerca da vigência ou não
daqueles dispositivos legais consolidados.

Nós, técnicos, à época, na Assembléia Legislativa de Minas, muito
provavelmente em razão das peculiaridades da política local, a
interface entre os Poderés no âmbito estadual, entendíamos que
nesta análise da relação custo-benefício de se submeter ou não um
projeto de consolidação a um procedimento legislativo e à aprovação
da Assembléia Legislativa, do parlamento local, nesse caso, traria
muito mais problemas; no caso mineiro, traria a possibilidade de haver
conflitos de interpretação e, sobretudo, a possibilidade de o
procedimento legislativo de consolidação de determinada legislação
permitir ou ensejar a atuação de vários setores, por mais legítima que
fosse, para alterar efetivamente o conteúdo da legislação vigente,
aproveitando-se o procedimento que deveria ser só de consolidação,
portanto, limitado e condicionado nos termos do modelo federal.

Essa cogitação nos levou a optar pela proposição de que o
legislador estadual emprestasse ao instituto da consolidação uma
natureza administrativa não legal ou não legislativa. Em outras
palavras: que o resultado da análise da legislação vigente e o
resultado da racionalização e harmonização, em um único texto,
desses dispositivos legais vigentes não fossem submetidos a um
processo legislativo, a não ser após a elaboração feita em parceria

rÀ



612
com os Poderes Legislativo e Executivo, finalmente feita publicar
por um ato administrativo do Poder Executivo. Dava-se, assim, a
necessária publicidade àquela consolidação, vinculando
inevitavelmente a administração pública, seja do Poder Executivo,
seja do Poder Legislativo, àquela interpretação revelada pelo texto
consolidado. Com isso, afastam-se eventuais, mas prováveis,
tentativas de se valer de um procedimento sumário para alterar
efetivamente o conteúdo de uma legislação já em vigor.

Essa opção resultou nos arts. 16 e 20 do Projeto de Lei n°2.009/98,
apresentado pelo Presidente desta reunião, Deputado Sebastião
Navarro, nesta Casa Legislativa. Já no encerramento daquela
legislatura, o projeto foi arquivado, nos termos regimentais, mas
desarquivado e reapresentado, com o n° 53199. Esse projeto ainda se
encontra em tramitação e, a meu ver, não tem recebido desta Casa
Legislativa, dos ilustres Deputados, a atenção que merece.

O projeto se desdobra em duas partes: a primeira, relativa à redação
das leis, nesse aspecto seguiria o modelo federal nessa articulação; e
a segunda, que trata da consolidação da legislação.

Não me sinto em condições de tratar da primeira parte, por isso me
deterei nos aspectos da segunda parte desse projeto de lei, cuja
notícia aos senhores parece-me importante, com o perdão se isso já
ocorreu em reuniões anteriores deste fórum.

Como disse, a opção do grupo parlamentar coordenado pelo
Deputado Sebastião Navarro Vieira e relatado pelo Deputado
Wanderley Ávila, que chegou a essa proposta, pressupunha que o
instituto da consolidação teria uma natureza administrativa, mas
também, talvez pela própria fonte de sua formulação, propugnava pela
parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo nesse trabalho de
consolidação.

E preciso registrar também um dado da realidade política mineira
naquele momento - e quero crer ainda hoje -, o de que a matéria em
si, seja de redação, seja, sobretudo, de consolidação, não só não tem
sido objeto de preocupação relevante no âmbito do Poder Executivo,
tanto quanto no âmbito político do Poder Legislativo, como também a
articulação dos Poderes com vistas a esse objetivo não se manifestou
como um dado de preocupação e, menos ainda, de priorização
política.
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Assim, ao longo dos trabalhos do grupo técnico, não obstante os
esforços dos coordenadores parlamentares, não se conseguiu sentar-
se à mesa com representantes do Executivo mineiro para se
discutirem a prioridade da temática e os caminhos para viabilizá-la. E
por isso também que foi necessário estabelecer a compulsoriedade da
parceria entre esses Poderes no próprio projeto de lei, de maneira
que, de um lado, se resguarde a importância do papel do Poder
Executivo na matéria, não só como o ente que dá a chancela ao
resultado dos trabalhos, mas, sobretudo, porque é o Poder Executivo,
especialmente no âmbito estadual, que mais aplica a legislação, e
nessa seara é imprescindível conhecer-se a interpretação que a
administração pública dá à eficácia e à vigência de normas do âmbito
do Estado.

Essa proposta também visou a assegurar a legítima e desejável
participação da Assembléia Legislativa nesse processo, em igualdade
de condições com o Poder Executivo.

E interessante notar que esse projeto é de 1997; a Lei
Complementar n° 95 é de 1998 e, na sua concepção original, não era
tão explícita quanto passou a ser a partir da alteração processada
pela Lei Complementar n° 107, de 2001, quanto ao concurso
fundamental do Poder Legislativo no processo de preparação da
consolidação, que, como dito, seria necessariamente um modelo
federal, chamando-se o Congresso Nacional a discutir e aprovar o
projeto, ou os projetos de consolidação. Essa opção de que se cogita,
ainda em discussão nesta Casa Legislativa, parece ter respaldo
jurídico constitucional na autonomia que a Constituição Federal
confere aos Estados na organização e na normatização do seu
processo legislativo, observados, obviamente, os princípios
constitucionais desse processo.

Não nos parece que a superveniência de lei complementar federal
regulamentando o parágrafo único do art. 59 da Constituição de 1988
iniba a iniciativa de Assembléia Estadual de regulamentar
diferentemente do modelo federal o instituto da consolidação.
Obviamente que este fórum técnico, com as participações e os
subsídios que ilustres conferencistas trouxeram e ainda trarão, poderá
suscitar novamente essa discussão no âmbito do processo legislativo.
Entretanto, mantenho a convicção acerca da compatibilidade deste

rÀ



614
modelo local com a Constituição ou o ordenamento constitucional
brasileiro. Este projeto resultou de um grupo de trabalho que elaborou
proposta administrativa, no âmbito da Assembléia, a qual
pressupunha a existência de quatro possibilidades de textos ou
institutos ligados ao nosso tema. A coletânea, como mera coleção de
textos legais acerca de mesmo tema; a sistematização, como etapa
fundamental para todo o processo de consolidação,
independentemente da natureza jurídica que a lei lhe confira,
sistematização essa que consistiria no seguinte trabalho: a partir do
levantamento e da reunião numa coletânea dos textos normais
atinentes a uma mesma temática, far-se-ia análise de toda a
legislação de âmbito constitucional e infraconstitucional, federal e
estadual sobre aquele tema, superveniente à edição da norma sob
análise, verificando-se, portanto, a revogação expressa ou tácita
desse dispositivo à luz de outros de superior hierarquia e posterior
edição; a fundamentação dessa conclusão; e, por fim, a reprodução
do texto tido por vigente. Esse trabalho não é simples, mas é
necessário para a consolidação como objeto de um processo
legislativo ou como objeto apenas de ato administrativo. O passo
seguinte seria a consolidação ou a proposição de consolidação, que
revelaria num único texto todas aquelas disposições normativas
consideradas em vigor e devidamente harmonizadas, visando a
racionalizar a estrutura do texto único e facilitar, portanto, a sua
aplicação pelos destinatários. A última possibilidade, a codificação,
seria necessariamente submetida a um processo legislativo normal e
permitiria a apresentação de emendas a alterarem, substancialmente
ou não, o conteúdo da própria norma, afastando-se, portanto, da idéia
de consolidação, pela possibilidade de inovar no mundo jurídico.

A idéia de parceria dos Poderes Legislativo e Executivo nesse
projeto se consubstanciaria na indicação por seus chefes de
parlamentares e Secretários de Estado para comporem o que, no
projeto, se chama de Grupo Governamental de Consolidação, que
seria o grupo de parceria política entre esses Poderes. Obviamente,
esse grupo não detém, na prática, condições de elaborar estudos; ele
apenas tomaria decisões políticas a respeito da matéria.

Uma dessas decisões seria quanto à eleição e à priorização de
temas a respeito dos quais seria iniciado o projeto de consolidação.
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Eleitos e priorizados esses temas, a tarefa passaria aos chamados
grupos técnicos de trabalho, compostos paritariamente por
representantes indicados pelo Presidente da Assembléia e pelo
Governador do Estado, e estes, sim, teriam a árdua tarefa de
promover a sistematização a partir da coletânea dos textos a respeito
de cada tema e submeter esse relatório de sistematização ao grupo
governamental, que, em o aprovando - e lembro, mais uma vez, que a
composição é paritária, portanto enseja e exige negociação -, o
remeteria ao Governador do Estado para publicação do texto
consolidado, podendo, ainda, tanto o grupo de trabalho propor como o
grupo governamental acatar o encaminhamento à Assembléia - e esse
detalhe é importante, porque, se se tratar de matéria privativa, será
preciso o beneplácito do Governador do Estado a um projeto de lei de
codificação dessa matéria,E consideradas, para tanto, a conveniência e
a oportunidade do Chefe do Poder Executivo Estadual. Além disso,
como há matérias que são de iniciativa privativa do Poder Judiciário,
do Ministério Público ou do Tribunal de Contas do Estado, também
prevê o projeto que, nessas hipóteses, além dos Poderes Legislativo e
Executivo, também o Poder Judiciário e essas duas instituições sejam
chamados a participar dos grupos governamental e técnico nas
discussões atinentes a fflatéria de sua iniciativa, concorrente ou
privativa, assegurando-se; assim, que a parceria alcance todos os
interessados.

A idéia parece muito boa. A sua viabilidade política ainda é uma
interrogação. Não me parece, entretanto, possível que, por iniciativa
da Assembléia, se vá mais além ou se fique aquém desse modelo,
que é desafiador, pelo que exige de decisão política quanto à
relevância da matéria a se priorizar no âmbito dos interesses do
Estado e da sociedade, e sujeito, pelas vicissitudes das relações
políticas, a avanços e retrocessos, como se verifica desde que a
matéria tem sido tratada no âmbito técnico e, posteriormente, político
nesta Casa.

O desafio é sensibilizar aqueles que detêm o poder de decisão para
que contribuam para o avanço desse trabalho. O próprio fórum técnico
que se realiza nestes dias revela, sem dúvida alguma, um passo a
mais nessa tentativa. Queira Deus que possa sensibilizar, com seus
subsídios, com seus chamamentos, os Srs. Deputados, os membros
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da administração pública,	do	Poder Executivo,	não
necessariamente para aprovarem o que está proposto, mas para
darem a importância que merece o instituto da consolidação, não
como panacéia para os problemas nacionais e estaduais, mas como
uma efetiva possibilidade de se democratizar o acesso dos
destinatários das normas a elas próprias, ao seu conhecimento, à sua
interpretação e à sua aplicação.

Cumprindo o tempo regimental, agradeço a atenção e o convite.
Coloco-me à disposição, se necessário, para algum esclarecimento
complementar, quando dos debates. Obrigado.

O Sr. Presidente - Para debater os temas tratados nesta manhã,
com a palavra, a Sra. Suely Mara Vaz Guimarães, Consultora da
Câmara dos Deputados, que disporá de 20 minutos para sua
exposição.

Palavras da Sra. Suely Mara Vaz Guimarães
Exmo. Sr. Deputado Sebastião Navarro Vieira; Sr. Juiz do Tribunal

de Alçada do Estado José Edgard Penna Amorím Pereira; Exmo. Sr.
Procurador-Geral da Assembléia Legislativa do Estado, Luiz Antônio
Prazeres Lopes, senhoras e senhores, em primeiro lugar, agradeço o
convite feito a mim para participar deste fórum. A iniciativa é
importantíssima, e o Congresso Nacional deve-lhes debate sobre o
tema consolidação, nestes moldes. Há muitas polêmicas pouco
discutidas quanto aos limites da consolidação e ao processo
legislativo a ela aplicável.

Sou Consultora Legislativa da Câmara dos Deputados, na área
específica de direito ambiental e urbanístico. O tema meio ambiente
tem sido usado como piloto nas propostas da Câmara dos Deputados
com vistas à consolidação. Há vários anos, envolvo-me em diversas
versões de proposta de consolidação da legislação ambiental,
atualizadas conforme mudança da base jurídica (Leis
Complementares Federais n°s 95 e 107). A primeira proposta de
consolidação da legislação ambiental surgiu em 1997 - antes,
portanto, da Lei Complementar Federal - n° 95 -, por iniciativa de
grupo coordenado pelo Deputado Bonifácio de Andrada, presente no
turno da tarde. O grupo de trabalho de consolidação das leis preparou
uma minuta, um anteprojeto de uma lei de consolidação da legislação
ambiental. Isso foi publicado no diário oficial em 1997, para
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recebimento de críticas e sugestões.

Na primeira versão, não tínhamos consenso ainda quanto ao
conceito de consolidação. Apesar de o trabalho ter sido elaborado
fundamentalmente com as normas jurídicas em vigor, foram feitos
alguns ajustes de conteúdo: houve, assumidamente, inovação
normativa não substancial - senão perder-se-ia, decididamente, o
caráter de consolidação. Logo depois da publicação do trabalho, criou-
se a Lei Complementar Federal n° 95, dando à consolidação caráter
mais administrativo de coletânea organizada pelo Poder Executivo,
submetida, não totalmente especificada na lei, ao Congresso
Nacional. A maior parte das pessoas entendia que era uma coletânea
elaborada pelo Executivo e aprovada por decreto legislativo. Aliás, há
pessoas que defendem esse modelo, como o próprio Consultor do
Senado que esteve aqui, defendendo-o como ideal para consolidação
até hoje. Logo após a edição da Lei Complementar Federal n° 95, o
Deputado Bonifácio de Andrada entendeu haver necessidade de
ajuste do que tínhamos elaborado como consolidação da legislação
ambiental, porque havia inovações, e reformulamos o texto de modo
que aquilo que constasse na proposta de consolidação refletisse da
forma mais fiel possível o que estivesse em vigor.

O primeiro trabalho de apresentar em texto único só o que está em
vigor contribuiu certamente para a aprovação da alteração do
Regimento da Câmara, refletindo consolidação nesse conceito, e até
mesmo para, posteriormente, o que veio na Lei Complementar
Federal n° 107. O que foi feito em 1998 como proposta, a segunda
versão da consolidação da legislação ambiental, já estava adequado
ao que veio em 2001, com a Lei Complementar Federal n° 107. O
segundo anteprojeto de consolidação da legislação ambiental foi
formalizado, ganhou número, está tramitando no Congresso, mas
ficou bastante parado. Os Deputados não se envolveram.

A tramitação não decolou em razão de se esperar a base jurídica.
Estava em tramitação a proposta de alteração da Lei Complementar
Federal n° 95, que só foi aprovada em 2001. Durante todo esse
processo, o projeto de consolidação da legislação ambiental ficou
estacionado. Após a aprovação da Lei Complementar Federal n° 107,
retomamos a consolidação da legislação ambiental de forma a inserir
o conteúdo relativo a uma série de leis que foram aprovadas de 1998

rÀ



618
para cá. Existem pelo menos cinco leis importantes.

Devemos fazer alguns ajustes em termos de técnica legislativa para
responder às demandas expressas na Lei Complementar Federal n°
107. Essa terceira versão está pronta e foi encaminhada ao Deputado
Bonifácio de Andrada há cerca de dez dias. Tenho a impressão de
que ele ainda não teve tempo de analisar. Foram três versões
bastante trabalhosas, três propostas que envolveram diversos
Consultores da Câmara dos Deputados, mas, por todos esses fatores,
ainda não deslancharam, não se transformaram num projeto de lei -
na verdade, já existe um, uma delas é projeto de lei - que receba
atenção do parlamento.

Essa última versão tem um problema, que considero insolúvel, para
que possa prosperar. Com relação à legislação ambiental, existem
hoje duas medidas provisórias importantes e anteriores à Emenda à
Constituição n° 32. Aliás, uma delas está pendente de decisão do
Supremo. Existe uma liminar para a lei de crimes ambientais, que
suspendeu parcialmente a aplicação da medida provisória, e uma
outra, imensa, relativa ao Código Florestal, que já tem seis anos de
edição. Ela cria uma polêmica enorme todas as vezes em que o
Congresso tenta colocar o parecer em votação. O Brasil inteiro faz
uma verdadeira revolução, principalmente as pessoas que lidam com
o meio ambiente. E uma lei muito importante e cara às pessoas que
trabalham com legislação ambiental. Como a medida provisória é
destas antigas, que ficam valendo como lei, não vejo hoje perspectiva
de votação dela. Acredito que, enquanto não se votarem todas as
medidas provisórias que estão incidindo sobre a matéria, é inviável
dar prosseguimento a qualquer tentativa de consolidação.

Com base nessa experiência, eu tinha levantado pelo menos cinco
pontos corri relação às demandas da Lei Complementar Federal n°
107, que gostaria que os expositores discutissem comigo. São mais
dúvidas do que afirmações, mas são dúvidas geradas no processo de
elaboração dessas propostas, de como responder a essa lei.

A primeira dúvida vem da própria definição do que seja
consolidação. A lei diz: "A consolidação consistirá na integração de
todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma
legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação,
sem modificação do alcance". Vou parar por aqui, porque é o termo
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que me interessa.

Há algumas leis que têm vida própria impressionante. O Código
Florestal é uma lei de 1965, e sua redação, em 1965, tinha um
significado; hoje, com a mesma redação, tem um outro significado
completamente diferente. Então, quando se têm termos como
"florestas" e "demais formas de vegetação", toda a doutrina e a maior
parte da jurisprudência entendem que não são mais florestas de
preservação permanente, e, sim, áreas de preservação permanente,
ecossistemas de preservação permanente. Em diversos momentos a
lei faz referência, por exemplo, a manutenção de reserva legal, que é
a área de mata que tem de ser preservada em cada propriedade rural.
A redação original da lei alude a florestas, áreas onde não é possível
o corte raso. Hoje, 100% das pessoas que trabalham na área
entendem que a reserva legal é obrigatória mesmo nas áreas em que
não há florestas, não há matas, só campos. Mesmo assim, os órgãos
e a justiça exigem reserva legal. Então, os termos do Código Florestal
adquiriram, com o passar dos anos, um alcance que estarei
restringindo se editar uma lei tratando de florestas. Aí tivemos uma
dificuldade imensa: até aonde chegar nessa atualização dos termos?
Usar "florestas" não é exatamente atualizar um termo antiquado. O
termo "floresta" não é antiquado. Para mim, que trabalho no campo do
direito ambiental, é um termo antiquado no corpo do Código Florestal,
por isso defendo a atualização. Mas tivemos muitas dúvidas sobre até
aonde chegar com essas atualizações, que, na verdade, visam manter
o alcance da norma como está hoje.

A tendência do corpo de consultores que trabalhou com os textos é
de mexer o menos possível, somente onde for extremamente
necessário para que o conteúdo seja compreendido. Porém, sempre
fica um juízo de valor. Pode ser que um advogado que trabalhe
defendendo um ruralista tenha uma concepção sobre o termo
"floresta" no Código Florestal, que, para ele e para juristas que
sustentam a mesma posição, deve ser "floresta" mesmo, e não
"ecossistema". Essa é uma constatação evidente. Algum juízo de valor
sempre será feito. Temos que tentar mexer o mínimo possível.

Mas sempre há possibilidade de inovação em algum aspecto. Esse
mesmo problema surge em relação à introdução de novas divisões no
texto legal. Muitas vezes a exclusão de um parágrafo ou a
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transformação de um artigo significa uma verdadeira revolução na
lei, mesmo que se entenda que aquele parágrafo não constitua
simplesmente uma parte ou uma extensão do "caput" e que deva
funcionar como artigo independente. Então, a análise puramente
técnica não existe; na verdade, enxerga-se a lei sob o ponto de vista
do campo do direito em que se trabalha. Isso sempre poderá ser
questionado.

A segunda questão que gostaria de colocar é a homogeneização
terminológica do texto. Encontra-se, por exemplo, na legislação
ambiental, uma série de cobranças feitas pelo poder público federal a
titulo de taxa. Por exemplo, uma lei do ano 2000 traz, num anexo,
uma lista de cobranças do IBAMA, à qual chamou de preço. São
cobranças em razão do exercício do poder de polícia, que constituem,
evidentemente, taxas. Chamou-se erradamente de preço, e ninguém
que trabalha na área tributária questionou o fato. Um preço poder ser
alterado pelo Poder Executivo. Tenho dúvidas sobre esse tipo de
adequação que tem conseqüências jurídicas sérias. Esse tipo de
alteração pode ser feito para tornar o texto mais homogêneo? E uma
dúvida para a qual, decididamente, não encontro solução.

A outra questão tem a ver com a Lei Complementar n° 107, que, no
30 do art. 13, exige a indicação precisa das fontes de informação

que lhe serviram de base para a supressão de dispositivos não
recepcionados pela Constituição e para a declaração expressa
daqueles implicitamente revogados. Muitas vezes essas fontes de
informação, tanto em doutrina quanto em jurisprudência, não estão
disponíveis. Há determinados artigos de leis antigas sobre os quais
não há como afirmar se ainda estão em vigor e coerentes com o
ordenamento da Constituição Federal. Um exemplo é um decreto-lei
sobre controle de poluição, de 1975, que falava que, em determinados
casos que interessavam à segurança nacional, somente a União
poderia determinar a suspensão das atividades de uma indústria
siderúrgica, por exemplo. Duvido que alguém consiga defender que
um dispositivo como esse foi recepcionado pela Constituição de 1988,
que o Estado não possa fechar uma indústria que esteja poluindo.
Mas ele não foi revogado expressamente, e não se encontra em
doutrina nem em decisões judiciais material para sustentar que esse
dispositivo não havia sido recepcionado. E totalmente inaceitável
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editar-se uma lei em 2002 com um dispositivo desses. Não vejo
saída a não ser excluir e defender tecnicamente que não foi
recepcionado diante de determinados princípios e artigos da
Constituição. As vezes, é difícil ter material em doutrina ou em
decisões judiciais suficiente para, dispositivo a dispositivo, justificar o
que está sendo excluído.

Outra dúvida é sobre como os vetos presidenciais devem ocorrer em
relação às leis de consolidação. E fácil imaginar o que o Presidente
faria se ele vetasse um dispositivo que entende não estar em vigor,
mas que o Legislativo inseriu numa lei de consolidação. A minha
dúvida é em relação aos dispositivos que o Legislativo tiver suprimido,
pois na cláusula revogatória não se pode vetar, por exemplo, somente
a revogação do art. 7° do código Florestal, e não a revogação desse
Código. O Executivo não, tem condições de fazer esses vetos na
prática. Essa questão pode ser estendida para uma discussão mais
ampla se a lei de consolidação, na forma apresentada pela Lei
Complementar n° 107, não constitui, na verdade, uma espécie
normativa nova que demandaria emenda. E pode-se ampliar ainda
mais, para uma discussão sobre a restrição do poder de emenda, que
não está expressa na Lei Complementar n° 107, mas que vai existir,
evidentemente, devido à restrição do conteúdo. Não tenho posição
fechada sobre isso, mas é uma questão belíssima no campo jurídico e
que deve ser discutida; do contrário, leis de consolidação serão
aprovadas, mas terão problemas depois. Eu tenho dúvida se a
consolidação feita dessa forma meramente administrativa, só editada
'pelo Poder Executivo, realmente vai servir para eliminar os problemas
existentes no ordenamento jurídico, porque, mesmo que chegue a ter
poder vinculante para os órgãos da administração pública, talvez
venha a gerar um grau de confusão ainda maior.

Vou dar um exemplo: é diferente raciocinar sobre uma lei do Estado
de Minas Gerais que tem poder vinculante para os órgãos do Estado.
Mas uma lei de caráter nacional, aprovada só por um decreto do
Executivo ou coisa similar, será que vai ser seguida pelos Estados?
Será que isso vai ser, realmente, benéfico, vai gerar a sistematização
demandada hoje, diante desse caos das leis? Em princípio, acho que
dá para se aceitar um modelo próximo do que está na Lei
Complementar n° 107. Tenho algumas dúvidas sobre como cumprir os
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requisitos, mas, pelo menos na minha área de trabalho, prefiro a
consolidação da legislação ambiental à codificação. Acho que colocar
toda a legislação ambiental para ser rediscutida é correr o risco de
perder muitas conquistas.

Finalizando, a minha proposta é que seja desmistificado o caráter
puramente técnico, que a consolidação possa trabalhar somente do
ponto de vista técnico. E uma lei como qualquer outra. Vai haver
sempre o risco de se fazerem inovações. Acho que temos de perder o
medo e procurar fazer uma lei com o menor grau de inovação
possível. A minha proposta, pelo menos no que se refere ao
Legislativo Federal, é que sejam selecionados temas importantes, em
que a consolidação seja possível, bem como sejam prontamente
encaminhadas, de forma conjunta com o Executivo, e aprovadas logo
as primeiras leis de consolidação, a fim de que haja precedente para a
discussão envolver mais os parlamentos e os Deputados se
interessarem mais por ela.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Luiz Antônio dos Prazeres
Lopes, Procurador-Geral desta Casa, que disporá de 20 minutos para
a sua exposição.

Palavras do Sr. Luiz Antônio dos Prazeres Lopes
Exmo. Sr. Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira; colega e

amigo do Tribunal de Alçada, Juiz José Edgard Penna Amorim
Pereira; Exma. Sra. Consultora da Câmara dos Deputados, Dra. Suely
Mara Vaz Guimarães; queria primeiramente falar a respeito do fórum e
dizer que é motivo de honra para todos nós, que somos servidores
desta instituição, vermos que a Assembléia Legislativa, em vários
momentos - podemos perceber hoje e também ao longo da história -,
esteve à frente de vários debates que são levados depois para o plano
federal ou espalhados pelo País inteiro. Então, é com muito orgulho e
satisfação que vejo este fórum técnico. Não sou propriamente
especialista da área, sou mais um curioso a respeito do assunto e
creio que o convite feito a mim para debater hoje se deveu muito aos
temas abordados pelo Prof. Gilmar e pelo Dr. Edgard.
Especificamente quanto ao Dr. Edgard, ninguém melhor que ele para
falar sobre esse assunto - a articulação da competência dos Poderes
no processo de consolidação das leis -, pois já teve vivência na
Procuradoria e na assessoria parlamentar desta Casa, foi Procurador-
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Geral do Município de Belo Horizonte, está no Tribunal de Alçada,
o que o auxilia a integrar a visão dos três Poderes sobre o tema, fato
fundamental neste processo de discussão.

Começarei contando duas experiências pessoais. Nos idos de 1983,
iniciando estágio no Serviço de Assistência Judiciária da PUC, fui
colocado à frente do primeiro cliente, que tinha um caso concreto para
expor e procurava auxílio judiciário. Era uma causa de alimentos, cuja
ação era proposta pelos filhos. Por causa da convivência de
faculdade, com os amigos que em geral tinham o mesmo nível cultural
e econômico, não consegui identificar que deveria usar uma
linguagem distinta com aquele senhor. Então, levantou-se uma
barreira quase intransponível no diálogo. Disse-lhe, após alguns
momentos de discussão a respeito do assunto, que teria necessidade
de ir a um cartório, reconhecer firma na procuração e autenticar
alguns documentos. Olhava-me com espanto, um pouco de medo,
porque não conseguia identificar o que era aquilo.

Outra experiência foi a de um colega, hoje grande Juiz de Direito,
que tinha cultura lingüística fenomenal, também no Serviço de
Assistência Judiciária. Procurado por um cidadão que dizia ter tido seu
terreno numa favela invadido por determinada pessoa, resolveu
encaminhar uma carta ao invasor. E os termos dessa carta eram, mais
ou menos, os seguintes: "Essa missiva tem por escopo avisar que V.
Sa. está esbulhando a posse de fulano de tal". O sujeito chegou ao
Serviço de Assistência Judiciária apavorado, porque não conseguia
entender nada do que estava escrito ali.

Dei esses dois exemplos para iniciar o tema e dizer que a legislação
federal, estadual e as existentes nos diversos municípios do País se
me afiguram mais ou menos com a hipótese semelhante. Não há
entre a lei e o cidadão um canal de comunicação pelo qual seja
possível ao cidadão assimilar o que o Estado legislador está
determinando como conduta a ser observada. Há legislação, mas ela
não chega ao cidadão, e, por isso, dizemos que no País determinadas
leis pegam e outras não. Se não pegam, é porque, muitas vezes, não
chegam ao cidadão, e algumas nem sequer chegam aos operadores
do direito.

Dessa forma, não há mesmo condições de aquela pessoa para
quem a lei foi feita, e que deve cumprir a preceptiva, identificar o que o
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legislador determinou como regra de conduta e posicionar-se de
acordo com ela.

São várias as causas para essa multiplicidade de leis. lima delas,
própria do Estado brasileiro, e de outros que tiveram experiências
autoritárias, é o fato de se querer constitucionalizar ou dar tratamento
à legislação ordinária para todas as hipóteses, considerando que se
deve regrar tudo o que for possível, para que aquela experiência
autoritária, que ainda está fresca na memória de cada um, seja
revivida por meio de decreto ou de ato normativo, e que o Poder
Executivo venha a exercê-la.

O Dr. Gilmar deu o exemplo do taxista. E verdade que a
Constituição Federal passou a tratar dos seringueiros e de outras
matérias. Quando há necessidade de se alterar qualquer dispositivo,
começam a proliferar emendas constitucionais. Férias-prêmio, por
exemplo, matéria que foi regulamentada em 1989 no texto
constitucional, já recebeu quatro emendas. O legislador, reformando a
Constituição, já lhe deu, por quatro vezes, um tratamento diferenciado.

Quando há legislação espalhada tratando de vários assuntos e
constitucionalizando diversos temas, tem-se, conseqüentemente,
multiplicidade de leis. Do texto constitucional surge a necessidade de
uma regulamentação, de uma lei complementar ou de uma lei
ordinária, de decretos ou de regulamentações internas do poder. No
caso da Assembléia, muitas vezes, temos necessidade de uma
deliberação após uma resolução. E, aí, vamos fazendo com que o
balão que contém o arcabouço político vá inchando cada vez mais. E
como se não houvesse limites.

Outros fatores contribuem para isso. De 10 ou 15 anos para cá,
surgiu uma grande preocupação com o meio ambiente, com a
informática, com a clonagem humana. Já há até novelas com os
temas. Acontecem, primeiramente, os debates e, depois, vem a
necessidade de se positivar uma legislação sobre o assunto. Também
isso faz com que haja superposição de leis.

Esse fenômeno não é novo. Os que estudaram o direito lembram-se
de que Carnelluti disse, certa vez, que a crise do direito era não só,
mas principalmente, de lei, porque se legisla ao extremo; com isso,
surge a dificuldade posterior para o próprio legislador, o próprio
Judiciário, o próprio cidadão e para outros operadores do direito de
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verificar o que está vigendo e o que não está.
Impõe-se, então, uma consolidação. Impõe-se um ato para

estabelecer o que está e o que não está em vigência a respeito de
determinados temas.

Em Minas Gerais, concebeu-se um modelo em que não se utilizava
a via legislativa para se consolidarem esses instrumentos. Partiu do
Executivo, após uma análise feita pelos técnicos e pelo corpo político
que integrava o grupo, a determinação de se dizer: "Este texto está
em vigor".

Mas temos um problema. Embora esse seja um processo, sem
dúvida nenhuma, muito mais célere, vamos enfrentar o risco de que a
interpretação não vincule o Poder Judiciário. E um problema
delicadíssimo, porque de nada adiantará todo o trabalho se, depois, o
entendimento do Judiciário for outro.

Em princípio, parece-me que poderíamos pensar num modelo misto,
em que, para os temas primordiais e urgentes, se adotasse a
consolidação pela via legislativa num processo sumário, até mesmo
sem possibilidade de emenda ou similar; e em que, para outros temas
não tão urgentes, a discussão jurisprudencial e doutrinária não
tornasse extremamente penoso para o Estado e para o cidadão definir
o que está vigendo ou não.

A história do direito pátrio mostra-nos que é muito difícil o
consolidador das leis preencher o modelo clássico, ou seja, fazer o
papel daquele que simplesmente coleta a legislação existente, unifica-
a num texto e faz apenas as alterações formais para atualizar
determinados temas. Toda vez que há um trabalho desse tipo há uma
inovação na ordem jurídica.

A Lei Complementar n° 95, com dispositivos acrescidos pela Lei
Complementar n° 107, diz, no art. 13, que o diploma de consolidação
deve preservar o conteúdo original, mas com possibilidade de
inovações, entre elas: "atualização de termos antiquados e modos de
escrita ultrapassados; eliminação de ambigüidades em decorrência de
mau uso do vernáculo; homogeneização terminológica do texto;
indicativos de dispositivos não recepcionados pela Constituição
Federal". Para abreviar o debate, vamos discutir apenas o último item.

Quando falamos em dispositivos não recepcionados pelo texto
constitucional, estamos interpretando e, de certa forma, inovando na
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ordem jurídica. Por quê? Porque alguém pode ter uma posição a
respeito do tema e entender que aquele dispositivo foi recepcionado, e
outra pessoa pode concluir que não o foi. Quando se faz uma
consolidação, opta-se por uma determinada forma. Define-se se foi
recepcionado ou não.

Na história do País, duas consolidações são conhecidíssimas de
todos. Uma é a CLT, que não é um diploma de consolidação no
sentido clássico da palavra, porque se buscaram muitas coisas para
elaborá-la. Não é um código, porque não se baseia numa filosofia
única, mas também não é uma reunião de normas previgentes. Há
inovações. Assim também ocorreu com a consolidação das leis civis,
feita por Teixeira de Freitas, em 1858. Esse jurista enfrentou
determinados temas e acabou inovando o direito. Um exemplo foi a
escravidão, que, à época, existia no País. O genial legislador já
verificava que essa situação seria revogada daí a algum tempo. O que
se fez, então? Não se tratou da escravidão na consolidação das leis
civis. Resgatou-se a idéia de um código negro, que formou uma
legislação à parte. De certa forma, inovou-se.

Não podemos, de forma alguma, dizer que o trabalho de quem
consolida as leis consiste, simplesmente, em coletar normas e fazer
um texto único, sem nenhuma inovação legislativa. Ao se interpretar a
norma, o fato de verificar se há ou não recepção pelo texto
constitucional já é inovar.

Sempre há possibilidade de interpretações divergentes. Tomemos
como exemplo a expressão 'servidores públicos civis". Isolada na
frase, leva-nos à primeira interpretação de que se trata de todo e
qualquer servidor público civil, seja ele vinculado aos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário ou a algum dos órgãos
constitucionais autônomos. Essa é a nossa visão. Pois bem, o STF,
quando examinou a incorporação da URV, entendeu que o termo
vinculava-se apenas ao Poder Executivo. Sempre que interpretamos
um termo diferentemente de outros, estamos fazendo um exercício de
inovação na ordem jurídica.

Talvez devêssemos, principalmente em alguns temas, trabalhar com
uma consolidação por via do Legislativo. Como Procurador, como
advogado público que lida diretamente na justiça para defender os
direitos da Assembléia e do Estado, posso dizer que a consolidação
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mais urgente, e talvez a mais difícil, é a que trata das normas
relativas aos servidores públicos. Muitas ações são movidas
diariamente contra o Estado para questionar gratificações que
ninguém sabe se foram revogadas ou não.

Em Minas, temos o exemplo da incorporação de uma gratificação
nos cargos ( ... ) do Estado, que o Judiciário acabou entendendo que
não existia. O Estado teve de pagar novamente a mesma gratificação.
O mesmo ocorre com a União e com os municípios e representa um
grande problema para a administração. Ninguém sabe ao certo quais
as normas que estão em vigor. Mudam-se carreiras a toda hora.
Diante disso, considero premente tratar de administração
principalmente na parte relacionada aos servidores públicos.
Provavelmente, é o mais difícil - não nego -, mas é urgente definirmos
o que está em vigor e o que não está.

Na Procuradoria, muitas vezes, lidávamos com casos de quase
impossível solução. Fazíamos reuniões de Procuradores para discutir
determinados assuntos e surgiam controvérsias. Como uma norma
não revoga expressamente a outra, ficando na cláusula genérica
revogatória, sempre pairam dúvidas. Essas matérias, em geral,
envolvem o direito constitucional. Aí, vão ao Supremo, e só depois de
cinco ou seis anos, o Estado vem a saber se tem de pagar ou não
determinada gratificação, com todo o passivo que ficou para trás.

Tenho duas questões a comentar com o Prof. Edgard. A primeira é a
respeito de se elegerem temas específicos, que sejam mais urgentes,
e trabalhar com eles por via legislativa - uma consolidação por via do
Legislativo. Quanto aos outros, que talvez não tenham a mesma
repercussão, continuar fazendo o trabalho de consolidação nessa via
mais célere e sumária, deixando a cargo do Governador do Estado a
publicação do texto consolidado.

Em segundo lugar, já que tratamos de articulação de competências,
por acaso, durante o levantamento técnico que foi feito, chegou-se a
pensar de alguma forma no trabalho realizado conjuntamente com o
Poder Judiciário? Não me refiro àqueles casos em que o Judiciário
tem a prerrogativa de iniciar o processo legislativo, nos casos de lei de
organização judiciária, em que a participação já está prevista. Estou
dizendo que, naqueles casos em que não há participação no processo
legislativo, que ela exista, pelo menos, no grupo de trabalhos.
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Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para agilizarmos o debate, solicitamos aos
participantes que fizerem uso do microfone que se identifiquem e
sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudações
pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos para fazer sua
intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.
Retorno a palavra ao Dr. Edgar Amorim, para suas considerações a
respeito das exposições dos debatedores.

Debates
O Juiz José Edgard Penna Amorim Pereira - Vou tentar ser breve,

porque o tempo já avança, mas é inevitável que me manifeste sobre
as proposições feitas pelos ilustres debatedores, que revelam que
ambos se encontram bastante afiados na matéria, seja pela
experiência, como a que tem a Dra. Suely, seja pelo arguto nível de
curiosidade do Dr. Luiz Antônio, como revelaram suas manifestações.

E interessante notar que ambos trazem ao debate questões que
dizem respeito à exposição do Or. Gilmar, que, infelizmente, não pôde
permanecer, e que há, de plano, coincidências na opinião dos
debatedores a respeito de alguns pontos. Por exemplo, como disse a
Dra. Suely, sobre a possibilidade inevitável de sempre haver inovação
quando do processo de consolidação, pois, afinal de contas, se trata
de interpretação. Também o Dr. Luiz Antônio, em outras palavras,
assinalou que a interpretação significaria a opção política entre duas
escolhas possíveis, e, com isso, estaria aberta a possibilidade de
inovação no mundo jurídico.

Também verifiquei coincidência quando ambos colocaram em xeque
a eficácia do modelo, cogitado no projeto de lei estadual, de se
conferir apenas natureza administrativa ao resultado do trabalho de
consolidação. A Dra. Suely indaga até que ponto isso vincularia na
norma os destinatários externos à administração pública federal, e o
Dr. Luiz Antônio indaga até que ponto, não sendo vinculado o Poder
Judiciário, esse modelo contribuiria para a racionalização do
ordenamento jurídico.
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Embora tenha anotado basicamente tudo o que foi por eles

proposto, talvez tenha de me ater a esses dois aspectos, em relação
aos quais gostaria de tecer alguns comentários. Em primeiro lugar,
como já disse e creio não haver dúvidas nem questionamentos sobre
isso, a interpretação exige um processo de exame, de estudo e de
pesquisa, para - sempre na visão do intérprete - identificar a recepção
ou não de uma norma anterior por normas posteriores de mesma ou
superior hierarquia. Nesse sentido, a própria interpretação que
eventualmente se venha a fazer no âmbito do processo legislativo vai
representar uma opção - um opção política entre mais de uma
possibilidade. Ocorre que o procedimento legislativo, que se
pretenderia sumário e célere - o Dr. Luiz Antônio chega até a admitir a
impossibilidade de emenda -, também sempre estará sujeito ao
controle, ao final, do Poder Judiciário. Quer dizer, no sistema
constitucional brasileiro, o Poder Judiciário sempre será o último a
dizer qual a melhor interpretação para um dispositivo. E se, no
exercício desse Poder Legislativo, for ferido o que a Constituição
estabelecer como limitações ao procedimento de consolidação das
leis, o controle final será do Judiciário. Ou seja, talvez a avaliação
tenda a considerar de maior benefício submeter-se a um processo
legislativo sumário, em que a interpretação ocorrerá - e poderá ocorrer
equivocadamente -, para diminuir os riscos de se levar a questão ao
Judiciário, do que, aprovando-a apenas por ato administrativo,
ensejar, à falta de força vinculante primária, esse questionamento ao
Judiciário. Não estou defendendo necessariamente a premissa do
modelo estadual mineiro, objeto do projeto que estamos discutindo.
Mas preocupa-me muito que se cogite desse tipo de medida,
sumarizando o processo legislativo de consolidação, de tal maneira
que se firam princípios constitucionais desse processo, o que poderá,
como disse, ensejar até o questionamento judicial da própria
consolidação, e não necessariamente da interpretação tópica ocorrida
na lei de consolidação.

A Dra. Suely já acena com opções de solução para isso, até mesmo
cogitando-se de emenda à Constituição, que poderia resolver não
apenas esse aspecto, como outros que ela coloca, e que são
relevantes, como a propósito do exercício do direito constitucional de
veto do Chefe do Executivo quando se trate de omissão, no texto final
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da proposição de consolidação, de alguma norma que esteja em
vigor e ali não tenha sido inserida. E um exemplo claríssimo, a meu
ver, do risco - pelo menos sem uma solução por meio de emenda à
Constituição - que se correria submetendo a matéria a um processo
legislativo, como se quer, sumário - não sei exatamente qual o modelo
desse processo legislativo especial - e, com isso, possibilitando a
ocorrência de problemas muito mais graves que os riscos que a
natureza meramente administrativa da aprovação da consolidação
ensejaria.

O Dr. Luiz Antônio oferece como alternativa o modelo a que chama
de misto. Esse modelo se caracterizaria, sobretudo, por dar aos temas
em que se identifique uma necessidade urgente de consolidação o rito
legislativo, reservando a outros, menos importantes em dado
momento, o rito administrativo apenas. A esse respeito, diria que já se
falou muito - como o fizeram o Dr. Gilmar e os debatedores - que a
minudência da Constituição analítica de 1988 seria uma das causas
dessa multiplicidade de legislações, não cabendo culpar,
necessariamente, o texto constitucional, mas apenas registrar essa
causa próxima.

Independentemente de se aderir a essa consideração, diria que a
Constituição é a nossa realidade, está aí para ser cumprida enquanto
vigorar, resultado que é do processo constituinte mais democrático
que já se experimentou na nossa história. Sua minudência certamente
se justifica não apenas pela resposta que representou a um período
de autoritarismo político, como também por constituir a tábua de
salvação que a população que conseguiu se organizar durante o
processo constituinte encontrou para resistir aos avanços que o corpo
político nacional dava aos interesses econômicos e financeiros ao
longo de toda a história brasileira. De toda maneira, é a nossa
realidade, com a qual temos de conviver e que temos de considerar,
buscando o aperfeiçoamento, a racionalização e a ampliação dos
canais de participação democrática.

Nessa linha, pelo menos no caso de Minas Gerais, dada essa
realidade que conhecemos, parece-me que, por exemplo, no campo
que o Dr. Luiz Antônio elege como um dos prioritários, o da legislação
dos servidores públicos, já seria um grande avanço se grupos técnicos
e governamentais dos Poderes Legislativo e Executivo efetivamente
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fizessem uma consolidação das normas - interpretando, sim, nesse
processo de ampla negociação, os dispositivos legais vigentes e
respeitando, nessa matéria, inevitavelmente, a prática da
administração pública estadual - e, finalmente, se chegasse a um
texto único que vinculasse as administrações públicas no Estado.

Para além do conhecimento facilitado aos destinatários, aos
servidores públicos, das normas, da legislação considerada em vigor,
evitar-se-ia o que hoje creio ainda ser um grande problema no âmbito
da administração pública do Poder Executivo, que é a existência de
interpretações isoladas em cada órgão ou secretaria de Estado a
respeito dessa legislação. Quando nada, na ausência de uma
orientação definidora por parte, por exemplo, da Procuradoria-Geral
do Estado, essa consolidação, aprovada por um ato do Governador do
Estado - portanto, vinculante para as administrações públicas,
resultante de um trabalho de interação entre os Poderes Legislativo e
Executivo -, seria já de grande importância. Logo, não precisaríamos
nos preocupar com a hipótese de o Judiciário não acatá-lo. Repito, se
se interpretar muito mal no processo legislativo, o questionamento no
Judiciário pode ser muito maior. A mim não me parece que essa
questão da vinculação ou não do Judiciário deva nos preocupar tanto
neste momento, na nossa realidade, levando-nos a nos aproximar do
modelo federal, sem que o próprio modelo esteja sendo
experimentado.

Quanto à indagação dó Dr. Luiz Antônio acerca da eventual
cogitação - quando da discussão no grupo técnico - da participação do
Poder Judiciário nessa articulação, exceto naquelas hipóteses que eu
havia mencionado, diria que, se se cogitou, foi muito rapidamente,
porque pareceu a nós, técnicos, que, nessa matéria, a contribuição
que o Poder Judiciário poderia dar, obviamente ligada à interpretação,
não seria cabível, na medida em que, na função inerente ao Poder
Judiciário, a de judicante, ele só agiria por provocação, afastada,
portanto, a possibilidade de consulta que uma eventual participação
nesse trabalho de parceria poderia implicar; e sobretudo porque, a
não ser no exercício da jurisdição, não haveria como um trabalho
administrativo do Poder Judiciário vincular à dos demais Poderes a
sua própria interpretação acerca da vigência ou não das legislações
examinadas. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Dr. Edgard, de Cláudia

Sampaio: "Entre as possibilidades de processo de consolidação, foi
apresentada, nos debates de ontem, a de se submeter o texto
consolidado à aprovação do Legislativo, que se daria por meio de
resolução que aprovasse o texto consolidado em anexo, sem
possibilidade, portanto, de alteração do mérito. O que pensa dessa
alternativa?". A outra: "Considerada a possibilidade de o texto final
consolidado apresentar forma distinta do texto da lei objeto da
consolidação, qual o papel do Judiciário no que diz respeito à
interpretação desse resultado? Qual, enfim, o papel do Poder
Judiciário no processo de consolidação?". Pergunta de Gabriela
Barbosa Mourão: "Qual a inconveniência de se submeter o projeto de
lei de consolidação ao processo legislativo pleno, já que as alterações
porventura efetuadas em seu texto, além de legítimas, podem
significar o aperfeiçoamento da proposição?". Pergunta de Marcílio
França Castro: "O que o senhor pensa da idéia de se estabelecer, em
âmbito constitucional, a previsão de um procedimento legislativo
específico para projetos de lei de consolidação ou codificação?".

O Juiz José Edgard Penna Amorim Pereira - Vou tentar responder
em bloco às indagações, mas obviamente que têm alguns liames. Não
pude participar dos debates de ontem, portanto não conheço a fundo
a proposta que Cláudia Sampaio está noticiando, a respeito de se
submeter o texto que vier a ser consolidado - suponho - pelo Poder
Executivo à aprovação ou à impugnação do Legislativo por meio de
uma resolução, o tipo de norma existente em Minas para essa
finalidade, que aprovasse um texto consolidado em anexo sem
possibilidade, portanto, de alteração de mérito da proposição. A Dra.
Cláudia Sampaio questiona, na outra pergunta, qual seria, diante da
possibilidade de que o texto final consolidado apresente uma forma
distinta daquele objeto da lei de consolidação, o papel do Judiciário
nesse e em outros casos no processo de consolidação. Essa opção
de se submeter o texto consolidado à homologação ou não por meio
de uma resolução do Legislativo não me parece que possa superar as
dificuldades levantadas ao longo deste fórum. Não há a previsão
constitucional de que essa resolução pudesse conferir uma legalidade
maior ou menor àquilo que se tenha produzido no processo da
consolidação. Como já foi dito, a consolidação pressupõe a
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sistematização que se consubstancia em interpretação de vigência
ou não de determinada legislação. A aprovação final em um único ato
legislativo sem possibilidade... Na pergunta fala-se de mérito, mas não
sei se na proposição há a possibilidade de emenda, quer dizer, ou se
rejeita ou se aprova. Isso talvez não contribua muito se se pensa na
hipótese de que, por conta de um único equívoco de interpretação ou
divergência quanto a estar ou não em vigor uma lei, implicará ou
poderá implicar a rejeição de todo um trabalho, que, pelo seu contexto
maior, mereceria eventualmente ser aprovado. Não superaria os
mesmos problemas - repito -, qualquer que seja a natureza da
consolidação legislativa ou administrativa, de levar-se ao Judiciário a
questão para ser por ele dirimida. Tenderia a dar uma aparente
legalidade, por emanar a sua aprovação do parlamento, a um texto
cuja elaboração também: pode conter equivocadas interpretações.
Quer me parecer nesse sentido que, sobre a questão colocada pelo
Dr. Marcílio França a propósito de se estabelecer em âmbito
constitucional a previsão de um procedimento legislativo específico
para os trabalhos de consolidação ou codificação, do ponto de vista
doutrinário, de fato, talvez seja essa a solução mais desejada. As
nossas agruras estão exatamente em encontrar soluções no atual
ordenamento constitucional que estabelece princípios para o processo
legislativo, que autoriza que uma lei complementar disponha sobre a
consolidação e que oferece para nós, então, todas essas dúvidas que
já nos vêm atormentando há algum tempo. E exigido de nós identificar
caminhos dentro desse ordenamento que sejam os mais razoáveis. A
opção de alteração da Constituição Federal e da previsão expressa de
um processo legislativo especifico para a matéria, sem dúvida
nenhuma, é muita boa, e acho que este pode ser um fórum que tome,
ao seu cabo, essa iniciativa, começando a fomentar às discussões no
âmbito do Congresso Nacional sobre essa matéria. Entretanto,
enquanto isso não ocorre, parece-me que o ordenamento
constitucional nos coloca limitações bastante grandes em relação a
opções como essas que ontem se cogitaram aqui. A meu ver, elas
não respondem a essas nossas necessidades. Quer me parecer que
ou bem não se pretende dar, conferir a esse texto consolidado objeto
de homologação da resolução uma eficácia legislativa efetiva, ou,
então, se quererá fazer isso, mas em ferimento óbvio aos princípios
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do processo legislativo da Constituição Federal, entre os quais se
destaca o da possibilidade de emenda por parte dos parlamentares.

Permitir-me-ei não responder, neste momento, a Dra. Gabriela e
apenas dizer, respondendo ainda à Dra. Cláudia Sampaio, que o
papel do Poder Judiciário no processo de consolidação, a meu ver,
além da função tópica de ser parceiro dos levantamentos
administrativos das normas em vigor, também é o de exercer o
controle jurisdicional não só sobre o resultado, como também,
eventualmente, sobre o próprio procedimento de consolidação. O
Poder Judiciário, no exercício da sua função judicante, produz os seus
julgados, os seus precedentes que obviamente são relevantes para
informar os intérpretes da lei e até mesmo para servir de precedente
para indicar a vigência ou não de um determinado dispositivo. No
processo propriamente dito de consolidação, esse papel, a meu ver,
se resume àquele inserido no projeto de lei estadual a que me referi.

O Sr. Guilherme Ribeiro - Gostaria de fazer algumas considerações
tópicas e rápidas aos expositores. A primeira é indagar aos
Procuradores e ex-Procuradores se não haveria uma contradição:
uma Casa que tem a preocupação com a clareza do texto legal e com
a consolidação das leis ter sua legislação sobre servidor tão
emaranhada, tão confusa, tão difícil de ser compreendida. O segundo
aspecto que gostaria de pontuar é que temos de entender a
consolidação não só como um momento da técnica legislativa, mas
também como uma ocorrência em todos os momentos dessa técnica,
quando decidimos se uma lei será modificativa ou autônoma. A
consolidação, nesse sentido, tem uma natureza de princípio da
técnica legislativa e não de regra pontual. Neste debate, fico com a
posição de que é pela via do processo legislativo, quer dizer, não
pode ser uma via administrativa, porque a decisão do que está ou não
em vigor é política. Nesse aspecto, gostaria de dizer que, em relação
à emenda, como foi dito ontem, não se pode retirar do Deputado o
direito à emenda, mas o Regimento Interno estabelece que não se
pode apresentar emenda que não seja objeto da matéria. Então, se a
emenda não tiver a intenção de contribuir para a consolidação, ela é
estranha àquele projeto e não deve ser recebida.

Em relação ao veto, vejo um problema muito complicado, e a
Consultora da Câmara já o mencionou, que é o risco de supressão de
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direitos. Se se consolida determinada matéria em um projeto de lei
por via legislativa, corre-se o risco de o Chefe do Executivo vetar um
dispositivo do corpo e manter a cláusula revogatória. Acho que já está
claro. Obrigado.

O Sr. Luiz Antônio dos Prazeres Lopes - Responderei à primeira
indagação. Na exposição do Prof. Gilmar Ferreira Mendes, houve a
possibilidade de ele tratar do tema da medida provisória, dizendo que
a própria burocracia estatal chega a um determinado ponto em que
tudo se resolve por medida provisória. Aquilo, então, foi uma
aculturação, achou-se que tudo podia ser resolvido por medida
provisória. Na legislação interna da Casa, temos um problema quando
inovamos, porque toda legislação anterior está amarrada basicamente
a outros dispositivos. Então, o texto - sabemos disso - normalmente
faz remissão cinco, seis vezes a diplomas anteriores. Quando vamos
fazer um novo texto, se não adotarmos o mesmo mecanismo ficamos
praticamente impedidos de criar uma matéria nova. Não há como
expor naquela norma o que realmente se deseja, porque todas as
normas anteriores que trataram sobre o tema fazem remissão a
dispositivos, a preceptivos da legislação anterior. Então, na verdade,
fica-se quase obrigado a repetir o mesmo vício. Acho que, na
legislação, principalmente no que se refere às deliberações da Mesa,
se não fizermos também uma consolidação, ficará praticamente
inviável adotar a técnica legislativa correta. Se já se tem todo um
precedente, com várias normas simplesmente fazendo remissão, não
temos hoje condição de regularizar essa situação, a não ser que se
crie o instrumento de vários dispositivos. Então, a tendência, até para
se conseguir pôr no papel aquilo que é realmente o desejo da
administração, é fazer a remissão. Portanto, o grande problema que
temos hoje é o de uma cultura que já vem de muitos e muitos anos.

Quando pensamos em redação, ficamos praticamente impedidos de
tentar mudar.

O Sr. Presidente - Said Pontes de Albuquerque pergunta à Dra.
Suely: "A partir do trabalho prévio desenvolvido com a legislação na
área ambiental, como foram consideradas as diversas normas legais,
como as inúmeras resoluções do CONAMA? Muitas delas trazem
normas que orientam até leis estaduais.".

João Wesley de Castro pergunta: "Quanto às leis vazias de
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conteúdo, como as leis municipais que autorizam o Executivo a
celebrar contrato para o qual não precisava de autorização legislativa,
o projeto de consolidação pode retirá-las do ordenamento jurídico?
Para contextualizar, em Belo Horizonte há um sem-número de leis que
autorizam o Executivo a celebrar contratos que, em sua maioria, não
necessitam de autorização legislativa. Bastaria o Executivo celebrar o
contrato, observadas as formalidades.

E possível elaborar um texto legal de consolidação sem alterar o
sentido das normas contidas nos textos originais ou deles derivados?".

A Sra. Suely Mara Vaz Guimarães - O primeiro questionamento a
respeito de resoluções do CONAMA, que eu estenderia a certas
portarias editadas pelo IBAMA, também tem caráter normativo. Na
primeira versão de consolidação, quando ainda não estávamos
cerceados pelo atual conceito, inserimos na proposta poucas
resoluções do CONAMA que compreendemos que deveriam ter
"status" de lei. Freqüentemente, o CONAMA edita resoluções que não
têm nenhuma previsão em lei federal. Em termos de meio ambiente,
considera-se um segundo Congresso Nacional. Se procurarmos o
comando legal que pediu muitas das resoluções do CONAMA, não o
encontraremos. Essas normas foram inseridas na primeira versão da
consolidação. Nas demais, nem discutimos o assunto, porque a lei é
bem clara. Se usássemos o texto dessas resoluções, a inovação na
ordem jurídica seria muito clara. E hoje é impossível fazer isso.

Em relação às leis vazias, selecionamos as leis que entrariam em
uma lei única de meio ambiente. Não são muitas as leis com esse
conteúdo na legislação ambiental federal. Houve opção de não inserir
determinadas leis. Talvez essa diferença entre consolidação e
codificação tenha sido pouco comentada. Quando penso em
codificação, penso em um diploma legal que reúne as principais
normas de todo o ramo do direito. Já quando me refiro à consolidação,
na área ambiental poderia haver mais de uma lei de consolidação.
Essa diferença tem sido pouco discutida. Na consolidação de meio
ambiente houve a seleção.

No que diz respeito à possibilidade legal sem alterar o sentido,
concordo com o que vem sendo comentado na Mesa. Ao elaborar e
aprovar uma lei de consolidação, o legislador tenta fazer uma lei que
altere o menos possível o ordenamento e que dê o sentido que o
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legislador entende ser correto. Ele fará uma opção e dirá: "Isso é o
que está escrito na lei".

Na consolidação, a lei nunca será perfeita. Será o mais perfeita
possível, com a menor inovação possível. No que diz respeito à
restrição do poder de emenda, o Regimento da Câmara apontou para
uma solução conveniente em relação à restrição do poder de emenda.
Foi uma solução acordada entre o Deputado Bonifácio de Andrada e a
Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e da Casa Civil, com a
participação do Dr. Gilmar.

O Regimento da Câmara prevê que os Deputados podem
apresentar emendas ao projeto de consolidação, mas as emendas
ditas de mérito passariam a constituir projetos de lei autônomos,
selecionando-se a emenda voltada para os objetivos da consolidação
da emenda de mérito, para ser transformada em um projeto de lei
comum, alterando-se a legislação naquele ponto. Essa não é uma
questão simples, e não sei se funciona, pois não temos experiência
sobre isso. As vezes é difícil separar o que é mérito do que não é. Em
relação à limitação do poder de emenda, aponto este caminho. Em
relação ao veto, não tenho solução para sugerir.

O Sr. Presidente - Perguntas dirigidas ao Dr. Edgard, a primeira
delas de Jorge Caixeta: "Entendo que a consolidação e a codificação
passam, necessariamente, pela obediência às decisões proferidas
pelo STF, fundamentadas nos textos legais hoje existentes. Por outro
lado, a liberdade de imprensa, o livre pensar acadêmico, a rapidez na
divulgação das informações e a popularização da Internet
possibilitaram, de forma nunca antes vista no País, o contínuo
questionamento de que o Supremo fundamenta suas decisões pelo
viés político, ignorando o que o texto legal em análise prescreve. Sem
querer provocá-lo, principalmente devido à ausência do primeiro
palestrante, pergunto a V. Exa. se a sociedade brasileira não corre o
sério risco de ganhar uma consolidação ou uma codificação capenga,
tendo em visto a distância cada vez maior que está se formando para
o acolhimento do adágio "Decisão judicial não se discute. Cumpre-se".

"Quando a Constituição Federal estabelece, no inciso 1 do art. 22, a
competência privativa da União para legislar sobre o direito
processual, o processo de consolidação das leis não estaria aí
incluído?"
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"E possível o Estado membro estabelecer processo legislativo

sumário para efeito de consolidação das leis?"
"Que processo sumário deverá ser estabelecido na emenda à

Constituição? Como seria possível uma parceria entre o Legislativo e
o Judiciário no processo de consolidação das leis? Seria possível a
instituição de um procedimento mais célere no STF para análise de
leis consolidadas?".

O Juiz José Edgar Pena Amorim Pereira - Não sei quais processos
sumários seriam estabelecidos em uma eventual emenda à
constituição. Ainda não refleti sobre isso. A questão foi suscitada pelo
Dr. Márcio, já na fase de debates, e eu não teria, no momento, o que
contribuir para essa indagação.

No que toca à eventual possibilidade de procedimento mais célere
no Supremo para análise das leis consolidadas, como uma forma de
parceria do Legislativo com o Judiciário, parece-me muito distante da
nossa realidade, e a própria consolidação ainda está incipiente.
Cogitar, a essa altura, uma modificação nas competências do
Supremo, ainda que só no nível regimental para abreviar a análise de
supostas leis ou textos consolidados de lei, parece-me ainda teórico
demais.

Com relação à eventual cogência do modelo federal aos Estados e
municípios, por força de ter a Constituição Federal atribuído no inciso
1, do art. 22, competência privativa à União para legislar sobre
processo, ou direito processual, repassaria, se pudesse, a pergunta à
Profa. Natália Miranda Freire, aqui presente, já que esse assunto foi
objeto de sua dissertação de mestrado sobre técnica legislativa como
objeto da ciência jurídica. Mas sou levado a entender que não, que os
princípios constitucionais do processo legislativo são de obrigatória
observância no âmbito dos Estados, porque se trata de relação entre
poderes cuja sede é exclusiva da Constituição Federal. Em
contrapartida, com relação à legislação infraconstitucional atinente a
processo ou direito processual, parece-me que seria exercível pela
União no âmbito do processo judicial e, talvez, do processo
administrativo, embora pareça-me majoritária a corrente doutrinária
que entende que a lei federal de processo administrativo não se
aplica, pelo menos no seu todo, aos âmbitos administrativos do
Estado, dos municípios e do Distrito Federal.
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Não poderia, neste momento, deixar de responder à Dra.

Gabriela Barbosa, que indagou, na fase anterior, sobre qual seria a
inconveniência de se submeter o projeto de lei de consolidação ao
processo legislativo pleno, já que as alterações porventura efetivadas
no seu texto e no seu mérito, além de legítimas, significariam ou
poderiam significar o aperfeiçoamento da proposição.

Teoricamente, não vejo nenhum problema, e até penso que essa
pode ser a solução; mas, nesse caso, o projeto não atingiria aqueles
objetivos imediatos do processo de consolidação, como até agora
temos tratado, que é o de se unificar harmonicamente, em um único
texto, os dispositivos legais acerca de uma determinada temática e
torná-los públicos com a maior força vinculante possível para os
destinatários.

Nesse aspecto, imagino no Congresso Nacional um dos projetos de
consolidação, que a Dra. Suelly tiver elaborado, submetido ao
processo legislativo pleno. A área dela é ambiental, como tivemos a
oportunidade de verificar, e é uma das mais polêmicas atualmente.
Isso não atenderia, definitivamente, no âmbito nacional, sem dúvida, à
celeridade procurada.

No âmbito estadual, acho que esse problema seria menor, mas
insisto que o melhor caminho para nós, mais realista, com o perdão da
expressão coloquial, seria "começarmos do começo". Vamos
experimentar uma consolidação em parceria, com natureza
administrativa. A Assembléia já tem um projeto-piloto de
sistematização que precisa ser divulgado para ser criticado e
aperfeiçoado. Vamos caminhando por aí. Essa é minha idéia.
Podemos aproveitar depois as experiências do Congresso Nacional
para melhorar nossa tarefa.

Finalmente, Dr. Jorge Caixeta, embora tenha dito que não quer
provocar-me, não me sinto provocado, mas sinto-me instigado
primeiro a tentar entender um pouco a ligação que V. Exa. faz entre as
decisões que o STF tem proferido e o risco que o indagador verifica
de se obter uma codificação capenga, tendo em vista a distância cada
vez maior que se está formando para o acolhimento de um adágio.
Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Realmente não consegui
perceber esse liame da natureza política das decisões no Supremo
com esse risco que Dr. Caixeta identifica. De toda maneira, diria que o
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Poder Judiciário, na sua cúpula, tem o STF como órgão a que
cumpre estabelecer também a política judiciária. E uma corte de
justiça cuja forma de composição pode ser discutida, já que confere
ainda ao Chefe do Poder Executivo e ao Senado uma atribuição muito
relevante: a da indicação e da aprovação do nome na seqüência da
nomeação. Sem dúvida nenhuma, é o órgão a que incumbe dar a
palavra final em termos da compatibilidade de quaisquer atos da vida
pública ou privada em relação à Constituição da República. Nesse
sentido, os seus membros estão e sempre estiveram ciosos da
responsabilidade do alto encargo.

Se a consolidação ou a codificação vierem a ser submetidas ao
Supremo, qual a solução que esse alto órgão do Judiciário dará é
cogitação que escapa à minha capacidade.

De toda maneira, acho que é preciso que se reafirme a convicção de
que as instituições democráticas de todos os Poderes, sobretudo as
de cúpula, estão aí, precisam ser aperfeiçoadas, respeitadas e é só no
exercício pleno da participação democrática que poderemos aprimorar
essas instituições. Volto a palavra ao Presidente, agradecendo.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta ao Dr. Edgar o seu
agradecimento pela importante participação neste fórum técnico.

Pergunta de Cláudia Sampaio ao Dr. Luiz: "O processo legislativo
pleno não seria a garantia do poder vinculante do texto consolidado,
em face de eventuais conflitos de interpretação resultantes de
alterações formais introduzidas pelo texto final consolidado?".

O Sr. Luiz Antônio dos Prazeres Lopes - A princípio, acho que o
projeto de consolidação submetido ao processo legislativo pleno, com
certeza, sabendo-se daquele projeto quais normas estão sendo
revogadas expressamente, garante a segurança jurídica no aspecto
da interpretação do Poder Judiciário a respeito daquelas normas. Se o
Poder Legislativo - é atribuição sua - em um processo de
interpretação, colocando em uma lei que determinado dispositivo se
encontra revogado, acho que aí não há dúvida, o Poder Judiciário não
vai poder, eventualmente, discutir o assunto.

Pode-se, eventualmente, discutir outra forma, dizer que constitui
direito adquirido. Então, não poderia haver a revogação de
determinado tipo de norma, esse é outro tipo de discussão. Acho que
naquele que procurei colocar aqui, diante de minha preocupação na
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exposição, foi que devemos ter uma segurança jurídica que mostre
para o próprio operador do direito o que está revogado e o que não
está. E esse o comando que acho ser necessário. Acho que num
processo, submetido às regras do processo legislativo pleno, isso
estaria superado. Acho também que talvez devamos fazer para o caso
específico da consolidação das normas - vai depender do Congresso
Nacional - alguma alteração que possibilite que seja possível um
processo até mais célere, dependendo, indo mesmo para o poder de
emenda, de mérito. Por exemplo, a questão do veto do Presidente da
República, se você submete também ao projeto de resolução, que é
aquele primeiro aspecto, está resolvido, já não vai ao Governador
para sancionar ou não. O controle fica com o próprio Legislativo, o
Presidente vai promulgá-lo.

Acho que, quando se lança um projeto de consolidação no processo
legislativo pleno, não se vai ter dúvida a respeito do que está ou não
em vigor. Haveria discussão no Judiciário se poderia ser revogada
determinada norma ou não.

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

Dra. Suely e ao Dr. Luiz Antônio, bem como às demais autoridades
participantes e ao públicã em geral, pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária, de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 366 a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM
11/6/2002

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila, Eduardo Brandão e
Sebastião Navarro Vieira

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Palavras do Deputado Federal Bonifácio de
Andrada - Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires - Palavras do Sr.
Eduardo Vieira Moreira - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

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

convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal
Bonifácio de Andrada; Maria Coeli Simões Pires, professora de Direito
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Administrativo da IJFMG; Eduardo Vieira Moreira, Secretário-Geral
da Mesa desta Casa.

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

do Fórum Técnico a Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da
Democracia, com a discussão dos seguintes temas: "A Experiência da
Consolidação no Congresso Nacional" e "A Temporalidade da Norma
e o Processo de Consolidação de Leis: Vigência, Revogação e Direito
Adquirido".

Para falar sobre o tema "A Experiência da Consolidação no
Congresso Nacional", com a palavra, o Deputado Federal Bonifácio de
Andrada, que disporá de até 40 mimutos para sua exposição.

Palavras do Deputado Federal Bonifácio de Andrada
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, Presidente desta reunião,

representando o Presidente da Casa, Deputado Antônio Júlio,
representantes da Mesa, senhoras e senhores, felicito a Assembléia
Legislativa por essa iniciativa de tão alta importância, o Fórum Técnico
a Consolidação das Leis e o Aperfeiçoamento da Democracia.
Realmente, o problema da consolidação das leis é fundamental no
regime democrático, porque é através da consolidação que
conseguimos sistematizar as leis, favorecer e facilitar quem quer que
seja para ter acesso à norma legal. Hoje, no Brasil, temos mais de 25
mil leis. Temos mais de 5 mil decretos-leis, temos perto de 4 mil
medidas provisórias em vigor, uma série enorme de decretos,
portarias, resoluções e normas legais até com nomes desconhecidos.
Todos vigentes, vigorando, até facilitando a vida do cidadão, e, muitas
vezes, dificultando. Entre nós, a burocracia é tão forte que, em
diversas oportunidades, as resoluções e as normas legais, que não
são leis, passam a ter mais força que as leis; passam a ter mais
expressão na vida jurídica que a própria lei.

Na área tributária, nem se fala, é um verdadeiro absurdo: qualquer
resolução do Ministério da Fazenda ou das Secretarias da Fazenda
deixa de lado as leis e passa a ter uma vigência mais forte, uma
coação mais poderosa e uma influência mais determinante na vida
social.

A consolidação é muito importante, porque coloca as leis nos seus
devidos lugares, facilitando o acesso a seu conteúdo ao cidadão, ao
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advogado, ao juiz e aos responsáveis pela administração, o que
possibilita sua defesa com maior galhardia e eficiência diante de
outras normas regulamentares que, ás vezes, anulam a própria lei.

A consolidação das leis tem por objetivo reunir as normas legais
vigentes, sistematizá-las, sem, contudo, mexer em seu mérito, ou
seja, o processo consiste na arrumação das leis, para facilitar o
acesso a elas. Por exemplo, o projeto de lei da consolidação das leis
do meio ambiente enfrentou cerca de 11 leis ordinárias e seus 320
artigos, transformando-se em um projeto de lei com 230 artigos, com
um texto único e muito mais acessível que as 11 leis ordinárias
espalhadas pelo País.

A experiência da consolidação no Congresso Nacional nasceu na
Câmara dos Deputados. Em 1997, o Deputado Michel Temer era o
Presidente da Câmara. Tínhamos saído da direção da Procuradoria
da Câmara dos Deputados e fomos logo chamados por ele, que nos
disse ser a falta de sistematização das leis um dos maiores problemas
da ordem jurídica brasileira, já que havia muitas leis extravagantes,
desconhecidas, conflitantes, esparsas, com falhas na redação e
inconstitucionais, consideradas como se em vigor. Sendo assim,
afirmou que precisávamos consolidá-las, como acontecia em outros
países, pois, no Brasil, á assunto não estava sendo devidamente
enfrentado. Pediu-me que coordenasse o processo e organizasse um
grupo de trabalho, para levar em frente a questão.

Em um primeiro momento, ficamos em dúvida com relação ao
convite, mas, logo depois, procuramos saber mais sobre o assunto.
Verificamos que essa era uma preocupação dos povos mais
civilizados e adiantados. A França já está, há alguns anos, tratando da
matéria. Lá, diferenciam bem a codificação do que chamam "droit
constant" - direito constante. A Inglaterra, desde o século passado,
vem cuidando da "consolidation", que é diferente da codificação.

Todos deixam clara a diferença entre a consolidação e a
codificação. Nesta, reunimos as leis, mas podemos alterá-las de
acordo com as exigências e reivindicações da representação
parlamentar. Já na consolidação, não se entra no mérito da lei. Na
França, a codificação do direito constante é realmente a reunião das
normas legais existentes, sem alterar o mérito. Na Inglaterra, temos o
mesmo procedimento com a "consolidation". Na Itália, temos o texto
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único, que é a consolidação, ao lado da codificação.

Portanto, ficou claro que a consolidação consiste na arrumação das
normas legais, de modo que tenham uma sistematização que permita
maior acesso a seu texto.

Assim sendo, organizou-se um grupo de trabalho de parlamentares,
mas toda a área da assessoria e da consultoria legislativa da Casa
ficou à nossa disposição. Então, iniciamos os trabalhos, verificando se
havia dispositivos legais que diziam respeito a esse assunto. Estava
em tramitação na Casa, nessa época, o Projeto de Lei Complementar
n° 95, do Senado, que tinha por objetivo disciplinar as técnicas de
elaboração, redação, alteração das leis e codificação; mencionava a
consolidação de forma confusa e fora do conceito generalizado de que
seria a reunião de normas legais, sem se poder alterá-las, para,
depois, transformá-las em lei.

Chegamos à conclusão de que a lei complementar que estava
sendo debatida no Congresso Nacional, que, depois, recebeu o n° 95,
de fevereiro de 1998, pouco nos oferecia para enfrentar a matéria e
regulamentar o procedimento do grupo de trabalho. Procuramos o
Presidente da Casa e mostramos-lhe a necessidade de alterar o
Regimento da Casa e de introduzir os conceitos generalizados dos
povos mais avançados. Seria a consolidação como reunião de normas
legais, sem alterar o seu mérito. O Presidente concordou plenamente.
Então, apresentamos um projeto de reforma do Regimento, aprovado
pela Casa: o primeiro texto constitucional brasileiro a enfrentar o
problema como está exposto. Mais tarde, seria inserido na Lei
Complementar n° 107, de abril de 2001. A Lei n°95 é de 1998. Com a
Resolução n° 33, de 28/1/99, passamos a conceituar como se deveria
fazer a consolidação das leis entre nós. A definição da questão está
naquele artigo, que, mais tarde, passou a ser norma regimental, uma
vez aprovada a resolução. A Resolução n° 33, de 28/1/99, passou a
ser norma regimental, e, atualmente, é o art. 212 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que diz que "A Mesa Diretora e
qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados poderá
formular projeto de consolidação, visando à sistematização, à
correção, ao aditamento, à supressão e à conjugação dos textos
legais, cuja elaboração cingir-se-á aos aspectos formais, resguardada
a matéria de mérito". Então, criou-se um grupo de trabalho, que
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reuniria alguns Deputados, com os assessores e os consultores da
Casa, para iniciar as suas atividades.

Quando a Mesa da Câmara aprovou essa alteração regimental, com
esse aditamento, focalizando a questão e definindo o problema de
como deveriam ser feitas a consolidação e a elaboração dos projetos,
o Poder Executivo manteve contato conosco. A época, conversamos
com o Subsecretário para Assuntos Jurídicos da Presidência da
República, hoje Ministro Gilmar Mendes. Iniciamos os contatos,
porque o Executivo estava também muito preocupado com essa
matéria, e verificamos o que é natural, ou seja, que os membros do
Poder Executivo estavam interessados em puxar, requisitar e levar
para a sua área todo o comando da consolidação das leis. Falei ao
Ministro Gilmar Mendes e. aos outros elementos do Poder Executivo
que participaram das reuniões que não seria de boa solução entre
nós, e até desconhecida de outros povos, entregar o comando da
consolidação das leis ao Poder Executivo, porque entraria em conflito
com o Poder Legislativo, e .a consolidação não obteria êxito.

Há uma tendência, como sabemos muito bem, no regime
presidencialista, ao contrário do regime parlamentarista, de o
Executivo ficar sempre em conflito com o Legislativo, sobretudo em
assuntos dessa natureza. Então, chegou-se a um acordo: tanto o
Legislativo quanto o Executivo poderiam ter a iniciativa da
consolidação das leis e haveria, permanentemente, comercialização
de entendimentos e troca de dados a respeito da matéria. Também
ficou claro que o conceito que se tinha colocado no Regimento da
Câmara dos Deputados seria aquele adotado para a consolidação das
leis brasileiras.

Aliás, mais tarde, o Executivo, inspirado nesses entendimentos,
enviou para a Câmara um projeto de lei complementar - que depois foi
aprovado com o n° 107 -, que altera o Projeto de Lei Complementar n°
95, introduzindo, de maneira mais sofisticada, mais extensa, o
conceito de consolidação entre nós. E justamente o art. 13, que
passou a ser a Lei n° 94, que, então, define a consolidação,
mostrando como deve se realizar, indicando cerca de 9 itens em que o
processo pode se desenvolver.

Nota-se que a tendência, nesse projeto, tem certa influência do
pensamento germânico. O Prof. Gilmar Mendes é homem muito
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vinculado às idéias e à doutrina jurídica germânica. Procura-se,
assim, uma consolidação, fixando-se de maneira muito clara os
diversos momentos em que deve ocorrer e, sobretudo, os diversos
itens que deve seguir. Diz o § 20 desse artigo: "Preservando-se o
conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, poderão
ser feitas as seguintes alterações nos projetos de lei de consolidação:
introdução de novas divisões no texto - que é a sistematização -,
diferente colocação e numeração de artigos, fusão de exposições,
atualização de denominação, atualização de termos e diversos outros
itens que se pode seguir no procedimento consolidatório dos projetos
de lei".

Feito isso, o Poder Legislativo adquiriu, de fato, as normas básicas
para efetuar as suas atividades, mas, enquanto não se votava essa lei
complementar, que foi realmente básica, nós, com a reforma do
Regimento Interno da Câmara, iniciamos os nossos trabalhos. E
começamos a ter contato com o Senado para que também reformasse
o seu Regimento Interno, a fim de que, sem que houvesse a Lei
Complementar n° 107 - que não estava ainda programada -,
conseguíssemos aprovar textos consolidados em lei. Mas, logo no
inicio, como o Senado é uma Casa conservadora, encontramos
algumas resistências. Procurei, então, o Presidente da Casa, Antônio
Carlos Magalhães, que disse que estava de acordo com o meu ponto
de vista e com a minha explanação, mas que o Senado é uma Casa
complexa, porque é menor do que a Câmara dos Deputados, e que
não alteraria o Regimento. Sugeriu que enviássemos o projeto de
consolidação aprovado pela Câmara, porque aí surgiria o problema, e
que auxiliaria na reforma do Regimento e no andamento da matéria,
para termos, então, o projeto de lei consolidada.

Em face dessa afirmação do Presidente do Senado, continuamos os
trabalhos. Verificamos que, na Câmara dos Deputados, não havia
ambiente nem compreensão do assunto. O primeiro projeto de
consolidação que caiu na Comissão de Justiça foi todo alterado na
matéria de mérito. Sabendo que isso poderia ocorrer, tínhamos
tomado outra providência, que depois ficou também segundo a norma
do Regimento Interno. Uma vez que o grupo de trabalho elabora um
projeto de consolidação, é publicado no diário oficial, na Internet ou
em outro órgão de divulgação, durante 30 dias, para receber as
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contribuições necessárias a respeito do assunto.

E todas as contribuições que nos eram remetidas alteravam o
mérito, porque poucas pessoas no País tinham compreensão desse
esforço conciliatório, que ficava na linha da formalidade, da
normatividade, nunca no conteúdo das leis. Isso era curioso.
Tínhamos de encaminhar essa explicação a cada entidade que nos
remetia sugestões. Com isso, começamos a elaborar muitos projetos,
como, por exemplo, o do meio ambiente. De 320 artigos, ele passou
para 238, num texto único. Na legislação do crédito rural, havia 166
artigos, mas só ficaram 110. Havia 3 leis, mas só ficou 1, com 110
artigos. Elaboramos a legislação educacional. Dai começaram a surgir
esses problemas curiosos. Na legislação da educação, os consultores
da Casa achavam que, na consolidação das leis nacionais da
educação, deveriam entrar as normas da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação. Por quê? Opomo-nos a isso, porque a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação é da Federação, não da União. Estávamos
consolidando as leis da União. A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação destina-se não apenas a regulamentar a educação na área
da União, como também a regulamentar a educação, em termos de
normas gerais, segundo as leis estaduais. A LDB não pode entrar
nessa consolidação. A consolidação que fizemos foi das leis da União.
A LDB ficou fora. O curioso é que, na área educacional, encontramos
57 leis ordinárias e 13 decretos-leis. Tudo compunha-se de cerca de
188 artigos. A lei que se fez, o projeto educacional da União, reúne
apenas 120 "caputs-artigos" num único texto.

Ocorreu o mesmo com alegislação mineral: de 135 artigos, passou
para 75. Com a legislação eleitoral, houve uma coisa interessante: a
legislação eleitoral está espalhada, hoje, em 34 leis ordinárias e 3
decretos-leis, mas tudo foi resumido num único dispositivo legal.
Pegamos o Código Eleitoral e consolidamos as leis eleitorais do País.
Incluímos essa consolidação no Código Eleitoral. Caímos de 857
artigos para 480. Houve a supressão de 377 artigos, quer dizer,
artigos que conflitavam na Constituição, eram repetitivos, pouco
claros, artigos há revogados.

Está o projeto na Comissão de Constituição e Justiça e deverá ser
aprovado por esses dias. De acordo com o Regimento Interno, o
primeiro passo é do grupo de trabalho, que somos nós, depois vai



648
para a Comissão de Constituição e Justiça e para o Plenário.
Aprovado, irá ao Senado. Adotamos uma técnica de países como a
França, a Suíça e a Inglaterra. Na Itália e na Espanha, países
parlamentaristas, a consolidação é feita pelo Executivo, porque o
Parlamento delega ao Executivo, ao gabinete, a autorização para
fazê-la. Na Inglaterra, na Suíça e na França, o Parlamento dá a
palavra final. Adotamos a mesma técnica no Brasil, quer dizer, a
consolidação só passa a ter vigência uma vez aprovada pelo
Congresso Nacional.

No momento em que se aprova a consolidação, o texto de lei passa
a ser o elemento coercitivo das normas legais sobre a matéria a que
diz respeito.

Outro aspecto interessante é que os alemães têm tendência a fazer
um trabalho permanente de consolidação. Já outros países, como a
França e a Itália, têm tendência a fazer a consolidação temática, que é
o nosso tipo, adotamos essa linha. Consolidamos as leis de acordo
com determinado tipo de tema importante. Cuidamos das áreas
mineral, de meio ambiente, eleitoral, educacional, e os temas podem
surgir. A consolidação se dá de acordo com os temas. Há uma
posição mais flexível para que a consolidação possa, de lato,
desenvolver-se.

Todavia, o problema da consolidação abrange alguns momentos
curiosos, como o da incompreensão da consolidação, especialmente
da técnica da sua feitura. Vou relatar aos senhores um problema de
incompreensão da consolidação. Sobre a consolidação das leis do
meio ambiente, fez-se um projeto, que foi publicado, daí passamos a
receber uma série de sugestões dos grupos econômicos mais
poderosos do País, sobretudo daqueles que trabalham com madeira
na área da Amazônia. A coisa se deu de tal maneira, que uma das
organizações de São Paulo, que reunia um grupo poderoso,
economicamente falando, fez um apelo ao Presidente da Câmara dos
Deputados, para que enviasse os responsáveis pelo assunto ao
plenário deles. Compareci em São Paulo e me lembro de que, ao meu
lado, estava um assessor de São Paulo que me falou que lá estava
presente grande parte do PIB nacional. As 50 pessoas que estavam
naquele plenário talvez fossem os homens mais ricos do Brasil, e
todos muito preocupados com o problema da lei do meio ambiente.
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Mas tínhamos feito apenas a consolidação, não tínhamos alterado
nada. Daí pediram a palavra, e cerca de seis deles falaram. Vieram
com a maior violência, criticando o texto da consolidação, dizendo
que, na realidade, continha uma série de erros, que havia atingido o
patrimônio deles e vinha dificultar a atividade empresarial e industrial
no Brasil; criaram uma série de óbices. Falaram seis, todos agressivos
em relação ao trabalho que havia sido feito pelo nosso grupo de
trabalho.

Quando terminaram, falei que, por um lado, ficava muito satisfeito
com as manifestações todas, mas, por outro, ficava muito triste.
Satisfeito porque a consolidação das leis passou a ser um tema de
alto interesse da vida econômica do País, pela presença e pelo
interesse deles, mas triste porque não têm assessoria jurídica. São
empresas importantíssimas, mas não têm assessoria jurídica; nosso
projeto de consolidação não altera as leis vigentes. As leis que estão
sendo criticadas e agredidas são leis que estão em vigor hoje. Os
senhores têm de se comportar de acordo com elas. Não mudamos
nada, apenas sistematizamos, para facilitar as críticas de V. Exas. e
as alterações que puderem vir. Foi um mal-estar generalizado entre
eles. Disse que eles tinham de contratar nova assessoria jurídica, pois
as atuais estavam inteiramente afastadas dos dados da realidade, da
normatividade do meio ambiente brasileiro. Eles não gostaram. Na
saída, alguns ainda me cumprimentaram. Resultado: ficou evidente,
perante um grupo altamente selecionado, que o desconhecimento das
leis, entre nós, por excesso de normas legais, é enorme, inclusive nas
áreas econômicas mais fortes do Pais.

Surgiu um problema de ordem técnica na hora de se fazer a
consolidação das leis eleitorais. Há um caso curioso. Eu me lembro
bem do debate da constituinte de 1988. O STE tem suas atribuições,
hoje, regulamentadas por dispositivos do antigo Código Eleitoral, era
lei ordinária. Mas a Constituição de 1988 determinou que as
atribuições do TSE fossem estabelecidas por lei complementar.

Então, as leis ordinárias, que dão as atribuições ao STE, foram
elevadas, pela constitucional ização, a leis complementares. No
momento de fazer a consolidação, alguns consultores alegaram que
não poderiam colocar as atribuições do TSE, pois eram matéria de lei
complementar. Além disso, somente as leis ordinárias estavam sendo
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consolidadas. Foi feito um grande debate.

Aí, deixamos bem clara a nossa filosofia: não nos interessa
nenhuma espécie de debate sobre a natureza dessa ou daquela
norma. O que interessa é responder à seguinte pergunta: a lei "X" está
em vigor? Está. Então, tem de entrar na consolidação. Essas normas
estão em vigor como ordinárias, embora, futuramente, passem a ser
leis complementares. Assim acontece com vários dispositivos.

E as medidas provisórias? Foi um debate enorme. A MP entra na
consolidação? Conforme o meu ponto de vista, a norma contida na
MP está em vigor. O cidadão brasileiro é obrigado a se curvar a ela.
Se não respeitá-la, sofrerá as conseqüências. A lei suspensa pela MP
não está em vigor. Esse é um problema grave para a nossa
consolidação.

A lei complementar resolveu o problema - de uma forma que não
recebe o nosso maior agrado -, estabelecendo que, no texto das leis
em consolidação, não podem entrar MPs. E um problema jurídico
sério: um advogado pega a lei de consolidação - cujo texto está
suspenso pela MP - e seguirá o texto que está na consolidação. Mas é
o texto de uma lei que está suspensa, que não está em vigência,
porque a norma da MP está em vigência. Esse é um problema sério.

Após debatermos muito essa questão, estamos defendendo a
seguinte tese: a MP, com o caráter que passou a ter, é norma legal e
pode ter vigência durante muitos anos. Existem muitas MPs em
vigência há muito tempo. Estando em vigência há muito tempo, é
norma legal que perturba a vida do cidadão. Fazer a consolidação,
desconhecendo-a, é o mesmo que orientar mal o cidadão, o Juiz e o
advogado na solução dos problemas jurídicos que lhes forem
apresentados.

Por outro lado, a MP é muito odiada. Ninguém quer saber dela. E
muito criticada no próprio Governo. Mas, no momento da
necessidade, é muito usada. Por outro lado, tanto o Executivo quanto
o parlamento têm, quase sempre, tomado posições de plena
aceitação. A solução seria, depois do último artigo da lei, que fala
sobre a revogação, ter mais um artigo que fizesse referência aos
artigos consolidados suspensos pelas MPs. O advogado e o Juiz, ao
receberem o documento consolidatório, verificarão que, depois do
último artigo revogatório, existe outro, que faz referência à suspensão
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de artigos ou de cláusulas legais por MP e a indicação de tais
medidas.

Com isso, então, teremos um adendo ao texto consolidatório, que
permite ao julgador, ao homem do direito, conhecer a realidade
jurídica que o envolve. Do contrário, estaremos fazendo o mesmo que
aquela ave que esconde a cabeça, mas deixa o corpo de fora.

Não podemos desconhecer medida provisória que existe, porque ela
assume, às vezes, posição de lei e com duração bem demorada. Essa
é a nossa tese em relação ao problema. Logicamente isso haverá de
ser objeto de um projeto de lei complementar que altera as leis em
vigor e introduz essa técnica que me parece fundamental, senão um
conjunto de normas importantes da vida jurídica estarão fora do
desconhecimento dos interessados.

Devo dizer, finalmente, que, aos poucos, estamos realmente
vencendo o problema da consolidação no Congresso Nacional. Há
uma compreensão de que as áreas, tanto a sistemática, o conjunto de
normas que se organizam, como a melhoria da linguagem e o
relacionamento das leis, e certos conflitos, às vezes, têm de ser
superados e, sobretudo, de que as leis inconstitucionais têm de ser
afastadas do texto. Estamos verificando que essa matéria, a cada dia
que passa, está alcançando, na Câmara e nos meios jurídicos do
País, uma compreensão cada vez maior, uma compreensão cada vez
mais elevada.

Há países, como a Inglaterra, em que a preocupação com a
consolidação é muito grande, e as leis se consolidam
automaticamente, à medida que vão sendo votadas. Aliás, a
Inglaterra, desde o século XIX, vem trabalhando com problemas de
consolidação.

Verificamos que a consolidação é uma resposta a fenômenos
sociais muito antigos, que vêm desde os Dez Mandamentos de
Moisés até a Lei das Onze Tábuas, o Código Justiniano e outras
técnicas. No nosso tempo, o progresso tecnológico muito avançado,
as modificações dos costumes, a superação de normas legais
existentes, tudo isso mostra que a consolidação tem de ser uma
preocupação do sistema jurídico de qualquer país e tem de ser feita
de forma muito efetiva e muito eficiente.

Uma história conta que o Ministro Nunes, do Supremo Tribunal
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Federal, afirmava, com toda a certeza, que, no Brasil, existiam leis
que pegavam - e, por isso, os Juízes eram obrigados a respeitá-las - e
leis que não pegavam, as quais todos esqueciam e, tampouco, eram
aplicadas. Isso é um absurdo. Dai o fato de o trabalho consolidatório
ser de alta significação.

Hoje, felizmente, todas as áreas do Congresso Nacional, em virtude
da lei complementar e dos debates havidos a respeito da matéria,
estão conscientes da sua importância e da sua significação. Estamos,
pois, trazendo aos senhores uma mensagem de defesa da
consolidação e, sobretudo, mostrando a sua importância. Ela deve
contar conosco como defensores, como soldados, para que possa, de
fato, ser concretizada, porque representa um avanço não só para a
ordem jurídica, mas também para a democracia, já que a lei fica mais
fácil de ser vista, de ser lida e de ser vivida pelo povo. Muito obrigado
aos senhores pela atenção.

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - A Presidência
agradece ao ilustre Deputado Federal Bonifácio de Andrada pelas
belas palavras proferidas nesta Casa. Concedo a palavra à Sra. Maria
Coeli Simões Pires, professora de Direito Administrativo da UFMG,
para falar sobre o tema "A temporalidade da norma e o processo de
consolidação de leis, vigência e revogação do direito adquirido", que
disporá de 40 minutos para sua exposição.

Palavras da Sra. Maria Coeli Simões Pires
Exmo. Sr. Deputado Eduardo Brandão, Presidente e coordenador

desta Mesa, por meio de quem cumprimento os parlamentares
mineiros; Exmo. Sr. Deputado Bonifácio de Andrada, grande
entusiasta do processo de consolidação das leis federais; Dr. Eduardo
Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa da Assembléia; ao
cumprimentá-lo, quero lembrar dois expoentes desta Casa Legislativa,
que hoje encontram-se nos planos da luz: Dr. Adônis Martins Moreira
e Dr. José Sebastião Moreira, dois grandes entusiastas desta
temática. A eles, os agradecimentos pela iniciação nos bastidores
deste parlamento, nos caminhos da técnica legislativa. Quero registrar
os aplausos à Dra. Natália de Miranda Freire, que, com ciência e
muita paciência, aqui fez muitos discípulos. Lembrando seu nome,
homenageio Antônio Geraldo Pinto, José Ferber de Ávila, Araújo,
Menelick e toda a nova geração, que aqui vejo, pessoas que abrâçam
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a causa do Legislativo. Parabenizo a Mesa da Assembléia pela
iniciativa de realizar um evento de tamanha importância. Agradeço à
coordenação do fórum, por meio do Dr. Marcílio França Castro, pelo
convite para trazer algumas reflexões sobre o tema.

Srs. Deputados, senhores técnicos, professores, demais
participantes, tentaremos fazer uma breve introdução do tema.
Depois, tracejaremos o quadro do ordenamento jurídico brasileiro,
embora despiciendo, depois de uma fala tão lúcida do nosso
palestrante. Teceremos, também, breves comentários sobre a tarefa
da racionalização das leis e tematizaremos o direito a partir de três
elementos que consideramos importantes: sociedade, normatividade e
tempo. Tentaremos aprofundar nossa reflexão sobre a questão do
tempo.

Sob a inspiração da modernidade, a idéia de ordem era conatural ao
Direito, visto este como um conjunto lógico, sistemático e coerente de
representações e de normas de conduta a retratar a ilusão de uma
sociedade homogênea. Mas já sob tal paradigma, a profusão de leis, a
fragmentação da disciplina normativa, a incoerência, a obscuridade
das prescrições compunham um quadro caótico de diversos
ordenamentos jurídicos. Nesse contexto, o Brasil não é um exemplo
isolado ou recente do indeèejável fenômeno da inflação legislativa.

Ocorre, porém, que, hodiernamente, razões quase universais
tendem a pressionar ainda mais os sistemas normativos, por força das
demandas de inclusão e da dinâmica estimulada pela complexidade
funcional da sociedade, pela heterogenia que esta assume e pela
perspectiva do Direito aberto, no contexto que se vem
convencionando como o da pós-modernidade.

Esta lógica de pressão sob ordenamento sugere mecanismos de
racionalização para contraposição, a desordem legislativa ou, mesmo,
um novo perfil de Direito positivo, informado por princípios e, assim,
capaz de maior plasticidade para socorrer as múltiplas e variáveis
demandas de normatização.

Quero dizer, portanto, não só de mecanismos de racionalização,
mas também refletir sobre a necessidade de um Direito mais enxuto,
mais firmado nos princípios, para que possa conseguir atender às
demandas de mudança, que são muito mais freqüentes.

Na linha da primeira alternativa, observa-se que algum tratamento
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específico é dado à atividade de reorganização do ordenamento
jurídico, mediante a previsão de formas de significação e depuração
das leis, notadamente nos países europeus.

A experiência foi também relatada pelo Deputado Bonifácio de
And rada.

Importantes resenhas sobre as soluções desenvolvidas pela
experiência externa nesses países europeus foi feita por Rodolfo
Pagano. Temo como certo também que novo esforço vem sendo
desenvolvido na consolidação de leis na França, no Canadá, na Itália
e no Brasil, mais recentemente. Passemos a uma panorâmica sobre o
nosso ordenamento jurídico.

Os números da pesquisa especializada sobre o ordenamento
brasileiro mostram a extensão da base normativa interna, uma
exorbitância que afronta qualquer critério de racionalidade. Quadros
apresentados por Ives Gandra Filho revelam que há cerca de 200.000
documentos legislativos federais, dos quais mais de 45.000 em vigor.

Esse quadro apresenta-se ainda mais preocupante se tomado sob o
prisma da variabilidade dos instrumentos normativos, mais de 20
formas, cuja compreensão só se faz possível a partir dos cortes
temporais, tendo em vista os paradigmas constitucionais. Ainda impõe
dificuldade maior a distinta natureza de que se revestem tais
documentos, em face dos comandos que lhes constituem a fonte de
validade. Têm força de lei; outros, não.

Assim, a tradição de proliferação legislativa, aliada à paradoxal
omissão do legislador em relação a questões cruciais, as
peculiaridades do ordenamento, entremeado de medidas
excepcionais, a usual técnica de revogação tácita, a criar incertezas, o
vício da lei extravagante, as remissões feitas de forma insuficiente e,
muitas vezes, com o propósito de enovelamento da normatividade, a
ausência de prática de republicação de leis alteradas
substancialmente. E, por fim, o desconhecimento por parte do
Legislativo do comportamento do Executivo na aplicação dos
comandos legislativos são fatores que comprometem sua
compreensão, o que frustra sobremaneira o ideal democrático e a
materialização do Direito e - por que não dizer? - inviabilizam a segura
e responsável atuação do Legislativo pela falta do domínio do
universo normativo no qual intervém.
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Caio Mário da Silva Pereira chega a dizer que a proliferação

legislativa é o mais franco desmentido da presunção geral de
conhecimento das leis. E, de fato, se o próprio parlamento não pode
dominar todas as províncias da normatividade, o que dizer dos
cidadãos?

No entanto, há os que identificam como razão imediata das mazelas
do ordenamento o estilo da Constituição vigente. Há quem afirme,
referindo-se à Carta de 1988, que a solução para o caos da legislação
é jogar no armário essa obra de copismo de esquerda. Equivocada
visão. Mais que o modelo constitucional, a legislação reflete o estado
da própria sociedade, a crise do Direito e da modernidade e a visão
paradigmática do próprio tempo.

Tal quadro, observadas as proporções, é o mesmo que se delineia
no âmbito de Minas Gerais.

Diante da realidade nacional, justificado sob o pálio do paradigma do
Estado Democrático de Direito, o movimento de Brasília é voltado
para a valorização da técnica legislativa como ciência e instrumento
da democracia e para a racionalização ou reorganização do
ordenamento jurídico, conquanto se deva colocar sob reflexão
aprofundada a opção metodológica da consolidação.

Merece também aplauso o esforço que, na esteira da União, ganha
fôlego no âmbito de Estados como Minas Gerais.

Um novo alento à democracia se vislumbra neste momento em que
a matéria começa a ganhar importância na cadeia discursiva,
especialmente entre juristas, lógicos, sociólogos, políticos e técnicos
da produção legislativa. Nesse contexto, deve-se assinalar que as
decisões acerca da simplificação e da reorganização do corpo
Legislativo pertencem à esfera política, mas o discurso sobre as
formas de simplificar é de ordem técnico-legislativa.

E é, sobretudo, para os técnicos e juristas que se apresenta o
desafio maior. Tal razão orienta o perfil do evento - fórum técnico.
Assim, buscando fugir à tentação do fetiche da matéria, nesta Casa
em que o tom político ecoa com força, tentaremos conduzir nossa fala
pelo álveo da tecnicalidade e, certamente, sem sobressaltos. Talvez
cause até sono.

Que desafio é esse que se coloca aos que se propõem à tarefa de
reorganização, racionalização ou consolidação do ordenamento?
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Para se aquilatar tal desafio tematizando a consolidação, como a

recolha, a coordenação e a sistematização formal de leis em vigor, e
como dito pelo Prof. Bonifácio de Andrada, sem alterações ou
inovações substanciais, mister se faz recordar fala do Prof. João
Baptista Vilella, que, referindo-se ao desconforto psicológico inerente
à atividade do consolidador, lembra que lhe cabe um fazer que
suscita, nas suas expressões paradoxistas, o sonho do impossível -
formular sem produzir, reescrever sem alterar, dispor sem impor,
eliminar mas não extinguir, criar o novo e, no entanto, manter o velho.
Esse é o desafio.

A advertência de VilelIa sugere especiais limites ao consolidador,
não obstante não se possa reduzir sua atividade ao âmbito da estrita
neutralidade. Tal sorte de limitação, contudo, parece sugerir ceda
incompatibilidade entre a função legiferante e criadora do parlamento
e a atividade estritamente condicionada de consolidação.

De qualquer modo, o desafio material que se coloca ao consolidador
é o de tomar o direito estático ou objetivo, confrontá-lo com as
sucessivas estatuições no tempo, atento especialmente às tensões de
incompatibilidades para identificação das possíveis revogações e
conformação do núcleo da opção regulativa no seu conjunto. Essa
conformação pode ser feita segundo critério temático, de acordo com
outro método de ordenação, compartimentação, de distribuição
topográfica dos conteúdos normativos, ou, ainda, segundo
combinações que respondam às ordens de interesse da coletividade e
às necessidades do direito positivo. Isto é, o desafio é buscar a
simplificação das generalizações prevalecentes como ordenamento
posto.

Por outro lado, o desafio, sob a perspectiva temporal, é, sobretudo,
o de conciliação do passado e do presente para adequação do
ordenamento e para a anulação da distância cronocultural das regras,
de modo a adequar as determinações preceituais da legislação ao
sentido vigente no sistema.

Pois bem, a tarefa de reorganização ou consolidação das leis
obedece a um "iter", a tecnicalidades e a métodos específicos,
obedece a critérios variáveis de abrangência, envolve procedimentos
e limites operacionais ou condicionamentos próprios acerca de
conteúdos, conforme seja alçada ao parlamento, ao Executivo, ou a
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órgãos técnicos, e atende a critérios de simplificação e de
ordenação. Há várias opções de consolidação.

Do ponto de vista metodológico, o primeiro passo há de ser o
conhecimento do universo normativo, a sua disposição cronológica
geral, seguindo-se a disposição cronológica específica segundo o
critério eleito. Só então é possível dar curso às operações técnicas de
racionalização, a começar pela identificação do direito efetivamente
em vigor. Na seqüência do ponto de vista técnico, pode-se falar, por
exemplo, em categorização de operações relativas à sistemática,
como exclusão de normas intrusas, fusão de disposições repetitivas,
relativas à linguagem como normalização de grafia, atualização de
denominações, homogeneização terminológica, eliminação de
ambigüidades. E, no tocante às relações entre as normas, podemos
falar em eliminação de normas declaradas inconstitucionais,
atualização e adequaçãõ do texto tendo em vista derrogações
expressas.

Não é nosso propósito, contudo, discutir esses aspectos, objeto de
cogitações por parte de outros palestrantes. O corte de nossa
exposição sobre a racionalização das leis deve ser feito pela linha da
temporalidade. Mesmo porque, em todo "iter" processual de
simplificação ou racionalização, não se pode abstrair da
temporalidade, seja ela a de edição do direito, seja a do presente, seja
ainda e especialmente a do futuro, já que toda reorganização do
direito tende a prepará-lo para o tempo vindouro. O elemento tempo,
contudo, há de ser conjugado com outros que integram o direito.

Para tecermos um pano de fundo para as considerações que
pretendemos desenvolver daqui para frente, puxaremos, então, três
fios diferentes que fazem a trama do direito: sociedade, normatividade
e tempo.

De fato, o direito, um dos mais sofisticados instrumentos
civilizatórios, existe como mecanismo e resultado da evolução da
sociedade e do Estado considerado em relação ao tempo e ao espaço
que o circunstanciam.

A sociedade, em suas múltiplas dimensões e heterogenia compõe,
na linguagem de Luhman, um sistema global de comunicação, do qual
o direito participa, seja como ordenação temporalmente válida, seja
como concepção de valores para firmação de consensos, seja, ainda,



658
como prática, o que, em última análise, invoca a
tridimensionalidade do direito (fato, valor e norma), em contraposição
às visões reducionistas do jusnaturalismo, do positivismo e do
realismo jurídico.

A correlação entre direito e sociedade impõe permanente tensão
nessa linha relacional, sendo significativa a que se dá especialmente
ao influxo de intenso câmbio de expectativas comportamentais que
disputam seleção para se concretizarem no campo da experiência
jurídica.

Trata-se do que Luhman, ao desenvolver sua concepção acerca do
direito, chama de redução de expectativas comportamentais. Segundo
ele, "o comportamento social em um mundo altamente complexo e
contingente exige a realização de reduções que possibilitem
expectativas comportamentais recíprocas".

A redução dessas expectativas, no nível temporal, equivale à
normatização, isto é, à estabilização das expectativas sociais. Daí
Christiano Paixão Araújo Pinto direcionar o direito a uma função
básica: "a generalização congruente de expectativas comportamentais
normativas". E, porque essa generalização e congruência se fazem
segundo o critério da mais alta seletividade, o direito positivo vige,
ganha validade formal e força de apoderamento da experiência
jurídica.

Tal função, que se cumpre pela positivação do direito, é informada
pela imparcialidade do legislador na generalização de expectativas,
diferentemente da imparcialidade do juiz, que se dá pela escolha da
norma individual para cada uma das situações que o direito deve
abrigar, sem exclusão. Eis porque o desafio do legislador é
generalizar a expectativa, em contraposição ao papel do juiz, que é o
de particularizar a solução segundo as expectativas generalizadas.

A seleção de expectativas, ou sua positivação, varia de acordo com
o processo histórico que a circunstância reflete, o crescente nível de
complexidade da estrutura social, de acordo com mecanismos novos
de validação e legitimação da normatividade.

Se há inegável relação entre direito e sociedade, há de se
reconhecer, também, a relação do direito com o tempo, uma vez que a
temporalização da expectativa é o próprio sentido da positivação do
direito. Daí, tendo em vista a inafastável referência do tempo à norma
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e aos fenômenos jurídicos, a importância de se compreender a
concepção do termo jurídico.

Oscar Tenório, analisando a relação entre tempo e norma, mostra a
indissociabilidade desses elementos como noção fundamental do
direito, sustentando que "o tempo é um dos pressupostos da norma
jurídica".

De fato, a lei - no dizer de Recaséns Siches, "vida humana
objetivada" - tem dimensão temporal, que lhe fixa o nascimento e a
morte.

O fenômeno jurídico, à sua vez, assentado na norma e sempre
circunstanciado por tempo e espaço, atrai, também, a discussão
acerca desses núcleos, transcendendo o campo de formação da lei
para a seara de sua aplicação. O tempo jurídico é, assim, elemento
científico do direito corno produção, aplicação e controle ou
interpretação e, como tal, é tratado ao influxo de sucessivos
paradigmas de conhecimento.

O tempo foi sempre considerado elemento primordial na
organização das sociedades, seja sob inspiração utilitarista, seja como
objeto do conhecimento filosófico, a partir mesmo da dimensão trágica
da temporalidade do homem, uma vez que medir o tempo é cortejar a
morte, é admitir a finitude..

Assim, a percepção do fenômeno do fluxo do tempo segue a
evolução da ciência, como lógica associação homem-tempo. Daí a
multiplicidade de categorias temporais: o tempo do racionalismo, o do
criticismo, o do idealismo, o do positivismo, o do marxismo, o tempo
coletivo, o tempo fenomenológico, o tempo existencial, entre tantos.

Malgrado a multiplicidade de teorias sobre o tempo, a visão de
linearidade estabeleceu o primado, assentando-se o tempo jurídico na
concepção unitarista da temporalidade, visão que tem prevalecido no
direito, mesmo contra novas tendências da ciência.

Sabe-se que a maneira como a ciência encara o tempo, nos dias
atuais, vem sofrendo mudança radical. Tendência que se faz mais
nítida quando se tomam em conta as contingências da pós-
modernidade, sob cuja influência a noção de tempo experimenta
drástica reconfiguração, graças aos avanços da tecnologia de
comunicação (v. g. Internet), de mitigação das fronteiras nacionais e
espaciais (v. g. globalização) e o surgimento de novas formas de
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conhecimento, não limitadas pelo rigor da lógica clássico-
aristotélica.

Sabe-se, igualmente, que o direito vem, no entanto, apresentando
resistência à apropriação das novas formulações, preso a antigas e
superadas concepções. Qualquer tentativa de reconfiguração da
dimensão temporal do direito é recebida pela dogmática com reações
hostis, enquanto os institutos jurídicos continuam informados pela
noção linear e monolítica do tempo. Desse modo, apoiada em
premissas da concepção unitária do tempo, persiste a teoria
tradicional do tempo jurídico, tomado como noção espacializante - o
tempo dividido em pedaços como o próprio espaço.

O tempo jurídico, segundo a concepção clássica e a insuficiência
das premissas do unitarismo temporal. Sob tal enfoque filosófico, o
tempo jurídico é considerado em dupla perspectiva: estática e
dinâmica. A primeira vislumbra-se no plano da normatividade abstrata,
que é, em si, estático; a segunda diz respeito ao campo
fenomenológico do direito.

No campo estático, o tempo jurídico figura como elemento de edição
do direito, e, por isso, de interpretação histórica, de sustentação do
controle jurídico-formal da própria normatividade e como critério de
integração e permanência desta no ordenamento.

Nessa perspectiva, o passado prefigura o presente e o futuro. O
tempo jurídico dinâmico revela-se no plano da aplicação, no qual a
norma ganha fluidez e variabilidade próprias da seara fática.

E dizer: é no momento em que a norma jurídica escapa ao tempo da
abstração para alcançar a concreticidade ou facticidade que se projeta
a dinâmica do tempo jurídico.

Essas figurações tradicionais, apesar de importantes, são
insuficientes. E que o próprio trato com a normatividade em abstrato
não pode prescindir de múltiplas dimensões temporais, e a aplicação
da lei ao caso concreto invoca não apenas a temporalidade desse
caso, mas a historicidade dos sujeitos envolvidos, a temporalização da
lei tomada como momento da conduta humana e a temporalidade
coletiva, entre outras dimensões, o que desafia a capacidade do
direito para a maior diversidade e abrangência de respostas e, por
vezes, para enfrentar as contingências que escapam à linearidade das
matrizes de regulação.
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E há que se enfatizar: não se constrói o direito, nem se maneja

sua normatividade, nem se produz conhecimento no campo jurídico
com abstração da temporalidade de referência dos sujeitos
envolvidos, que, para além do tempo jurídico estrito e linear, trazem a
temporalidade do eu, no presente, numa das possíveis molduras
conceptuais de temporalidade mais abrangente. Ninguém abandona
seu próprio tempo em nada que faz, nem o consolidador.

Nesse sentido, as lições do filósofo Ivan Domingues, acerca da
necessidade, da contingência e da liberdade no tempo histórico
podem ser apropriadas para auxiliar na compreensão da historicidade
do direito. Pode, especialmente, ajudar na compreensão da
possibilidade de abertura da textura da ordem jurídica, já que a
inormatividade, assim como a história, não pode ser tomada como
artificialização de uma unidade em perspectiva reducionista, fechada e
totalizante do fenômeno jurídico. Em outras palavras: trata-se, no
direito, da impossibilidade de cortes de tempos jurídicos lineares ou
distendidos, do mesmo modo que é impossível reconhecer "uma
história sem acontecimentos, sem ações e sem homens".

Luhman, à sua vez, apóia-se numa noção de tempo como
interpretação social da realidade, desvinculada da experiência
existencial e bem distinta da categoria temporal baseada na idéia de
cronologia, sustentando ser o presente "o único ponto de partida e
chegada, sendo o passado e o futuro linhas de horizontes". Isso tem
uma repercussão na reflexão sobre a normatividade. O passado não
prefigura o futuro. Ele pode interceptar o futuro, mas este continua em
aberto, para acontecer como tem de acontecer. Segundo sua
concepção, por igual, é radicalmente transformada a função do
passado.

Na mesma linha, o futuro, que era apenas mera presentificação de
uma escolha já decidida anteriormente ou um resultado de
interceptação no presente, apresenta-se, segundo Luhman, aberto a
um sem-fim de possibilidades, radicalmente diferente do passado. Daí
porque posso ter leituras bastante novas de normas bastante velhas,
O presente é vivido como um ponto de inflexão instantâneo entre
passado e futuro.

Sobre a importância do futuro para o direito, recapitula Ost: "As
sociedades humanas são ávidas pela serenidade. Elas a procuraram
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durante muito tempo no passado. Em conseqüência de enorme
reviravolta, elas a procuraram do lado do futuro, apoiando-se nas
virtual idades". (Tradução livre.)

Há, portanto, relativização do passado e do futuro como decorrência
da mudança de percepção do tempo e, no direito positivo, há uma
repercussão importante dessa nova conexão de tempo. E os
estudiosos fazem uma alerta para a necessidade de compreensão
dessa mudança.

Nesse sentido, Paixão enfatiza que "o futuro substitui o passado
enquanto horizonte temporal predominante".

Vamos fazer aqui um parêntese, para dizer que a interpretação
histórica tem sua importância relativizada. E muito mais importante
colocar a norma sob a perspectiva do futuro.

Eis que o passado perde sua força de determinação ou conformação
do presente e do futuro. Defende, assim, que o tempo e o direito não
podem mais ser concebidos na base de uma continuidade estrutural
linear da natureza, como se os horizontes estivessem
precondicionados, como se não pudesse o futuro ter outras
possibilidades.

Nessa vertente, vem a calhar o estudo desenvolvido (1985) por
François Ost, que, a par de denunciar o caráter fragmentário da
teorização nesse campo, abre novas perspectivas para a elaboração
de uma teoria do tempo jurídico propriamente dito - e voltada para a
discussão sobre os modos de articulação das distintas temporalidades
no campo do direito.

Ele começa por notar que a dogmática jurídica não desenvolve uma
teoria global sobre o tempo no direito, limitando-se a analisar o
problema de um ângulo técnico específico, qual seja o da validade e
da eficácia da lei no tempo, não havendo uma visão sistemática da
relação entre tempo e direito na literatura especializada.

Ost não pretende esgotar a análise das várias temporalidades
jurídicas, mas apenas dar conta dessa multiplicidade, de maneira a
evidenciar a categoria temporal como elemento carente de mais
profundas investigações sob a óptica jurídica.

O estudo de Ost é, assim, forma de ruptura epistemológica, com a
percepção jurídica estabilizada e instrumental do tempo.

Para introduzir o estudo específico das diversas temporalidades
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jurídicas, Ost traz à luz a contribuição de Husserl, que relaciona as
categorias do presente, do passado e do futuro com as três funções
do poder: executiva, judiciária e legislativa: "O Executivo atua no
tempo presente. Em contrapartida, surge o Juiz como o homem do
passado. Sua missão consiste em dizer o direito estabelecido a
propósito de fatos pretéritos. Enfim, o tempo do legislador é aquele do
futuro. Pela atuação do legislador, o futuro permanece aberto".

A complexificação atual da teoria da tripartição das funções estatais
não nega validade às idéias acima sumuladas, sendo, antes, fator
indicativo da necessidade de se aprofundar a análise.

Pois bem, com esse pano de fundo, Ost distingue sete
temporalidades jurídicas diversas que podem ajudar na concepção da
normatividade:

l a - Tempo de fundação: E um tempo dito original, místico, fundador
de um grupo social e transfigurado em sua constituição, que aspira à
perenidade.

28 - Tempo intemporal da dogmática jurídica: funda-se sobre a
pretensa autoridade e validade permanente dos princípios e regras
invocadas pela dogmática jurídica. Esse 'presente omnitemporal" faz
tabula rasa do contexto histórico da enunciação e da aplicação do
direito positivo.

38 - Tempo da instantaneidade: o instante isolado pode, como em
um passe de mágica, criar diversas situações jurídicas que perduram
no tempo, por força dessa magia inicial.

Parece que isso não tem relação com a nossa fala, mas imaginem
que o momento sagrado da promulgação da lei, e depois que ganha
vigência, é de instantane idade. E é isso que lhe comunica a força: um
puro instante de razão, que tem o seu espaço.

- Tempo de longa duração: liga-se à noção contínua do tempo. E
graças ao tempo de longa duração que se tem o nascimento dos
costumes, a acumulação de precedentes jurisprudenciais e a
consolidação de situações de fato. E também por força desse quarto
gênero que ocorrem no Direito fenômenos classificados por Ost como
negativos: destruição de provas, superação das razões da lei e erosão
dos textos normativos em vigor. O tempo faz com que as normas
envelheçam.

0 pensamento jurídico moderno, amplamente orientado pelo



664
positivismo, não leva em consideração a variável do tempo de
longa duração, já que a missão do jurista esgota-se na simples análise
do direito positivo vigente. Atualmente, no entanto, essa categoria do
tempo tem sido utilizada pela escola do pluralismo jurídico como
instrumento de estudo de ordens jurídicas diversas existentes sobre
mesmo território, sobre a ordem jurídica das favelas e das colônias.
Esse é um tempo que vem ganhando expressão.

Sa - Tempo prometeico: é o tempo do futuro, altamente valorizado.
No direito positivo, a temporalidade prometeica sustenta a idéia de
organização, de instrumentalização de alternativas e de antecipação
de regulamentações jurídicas e, sobretudo, o estilo da legislação
dirigente. Está voltada para o futuro.

- Tempo revolucionário: a aceleração da história e o fervilhar de
novas idéias fazem com que o tempo não apenas se projete para o
futuro, mas dê à luz o próprio futuro.

- Tempo de alternância entre o avanço e o retrocesso: esse é o
tempo mais freqüente nas cogitações do direito.

Após dar por findo o exame das sete variáveis temporais, Ost tenta
encontrar um elemento comum a todas elas, assinalando como tal a
aspiração à durabilidade e a sustentação de uma ordem de
permanência. Explica que o direito necessita de um tempo que,
renegando o que há de aleatório na existência, seja uma referência
para a regulação das relações sociais e para a solução das
contradições inerentes à sociedade.

Entretanto, a durabilidade que o direito tem como escopo não é
mera estratificação de solução numa linha cronológica. Assim sendo,
a interação, a confrontação e a comunicação dos diversos paradigmas
temporais podem oferecer ao intérprete e ao aplicador do Direito
soluções até então inéditas.

Outra não é a compreensão do fenômeno temporal e dos paradoxos
que ele guarda, revelada pela fala de Carvalho Netto, que alude ao
tempo 'como o significado mesmo do ser do humano". E o Menelick
quem diz: "o autor percebe o tempo, pregnando o objeto da ciência,
qualquer que seja ele, tendo em vista que a reflexão temporaliza os
conceitos". Isso tem muito a ver com a proposta de releitura do
ordenamento jurídico. A reflexão sobre essa matéria temporaliza esse
próprio exercício, como temporaliza os próprios conceitos, e explica-o
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como indisponibilidade, como passado reconstruído no presente e
como contingência, como futuro no presente, mesmo projetado.

Nessa linha, Carvalho Netto mostra que, na relação com o tempo, "a
sociedade faz-se instável por si e assim produz contingência, já que,
no presente, tudo também pode ser diverso. Assim, a legitimidade da
sociedade moderna reside na impossibilidade de nela se produzir uma
representação natural e sem concorrência da sociedade". E
impossível falarmos de um direito fechado e absolutamente
pacificado. E esse o tempo, em sua complexidade, que deve compor
os elementos da reflexão sobre a normatividade no tempo.

As normas seguem a evolução da sociedade e se alimentam pelo
mesmo processo histórico de desenvolvimento, para além da linha
cronológica de um tempo continuo. Desse modo, o binômio tempo e
direito está sempre presehte, referente este à normatividade como
produção ou objeto de aplicação às relações, sendo igualmente o
tempo elemento fundamental nas considerações sobre extinção ou
modificação das leis, tudo a justificar o esforço da doutrina nos
domínios da discussão sobre o tempo jurídico.

E é sobretudo sob inspiração filosófica unitarista e no âmbito da
teoria clássica da temporalidade jurídica que se extinguem a
temporalidade estática e • a dinâmica, que se desenvolvem as
formulações encontradiças na doutrina e na jurisprudência sobre a
vigência, a eficácia e a revogação da lei.

Qualquer que seja a angulação das concepções de tempo, a
discussão da lei como opção regulativa abstrata e o ajustamento do
plano normativo ao da facticidade pressupõem a adequada
apropriação das noções de vigência e eficácia, malgrado insuficientes
para explicar os paradoxos da temporalidade.

Kelsen distingue validade e eficácia, associando a primeira idéia à
existência de uma norma que obriga no sentido do dever ser do
direito, à sua vez, assentada em uma norma fundamental hipotética,
que é a Constituição, e faz corresponder à segunda, que é a eficácia,
a condição de ser do direito. E o dever ser e o ser a que se refere
Kelsen.

Miguel Reale adota o termo validade em sua "lata" noção, dele
fazendo derivar a validade formal ou técnico-jurídica, inserida nos
domínios da vigência; a validade social no sentido de eficácia ou
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efetividade, e a validade ética no sentido da fundamentação da
norma.

Vamos tratar, inicialmente, da vigência. A vigência está a dizer da
faculdade impositiva da norma, "da executoriedade compulsória de
uma regra de direito, por haver preenchido os requisitos essenciais à
sua feitura ou elaboração". Trata-se do reconhecimento no tempo de
uma matriz de regulação - "a priori" válida - ou, então, para dizer, com
Luhman, da estabilização de expectativas comportamentais
selecionadas, mediante a sua imposição como ordem geral.

Pode-se dizer, apropriando-se das idéias de Luhman, que a validade
formal ou vigência do direito posto diz respeito à forma de seleção das
expectativas e à sua generalização em abstrato; diz respeito à
condição da positivação do direito e à integração de sua força como
ordem geral que a todos submete.

Em outras palavras, a norma produzida segundo os critérios
estabelecidos pelo ordenamento passa a ter força obrigatória, após
fixada sua existência pela publicação e configurada a sua vigência,
conforme nela mesma estatuído.

Tais condições articulam-se em três grupos distintos: da legitimidade
subjetiva; da legitimidade "ratione materiae"; da legitimidade de
procedimento.

E certo que ao legislador cabe escolher o momento de entrada em
vigor da nova lei. Entretanto, na falta de disposição a respeito,
prevalece, no âmbito interno, a "vacatio legis" definida na Lei de
Introdução.

"E a própria lei de introdução e a doutrina relacionam-se em
posições específicas, que vão nos ajudar a tratar a questão da
vigência. Registro, no tocante às leis em vigor, que não cabe ao
Legislativo e ao Executivo decretar a sua inconstitucionalidade. A
matéria fica na alçada do Judiciário. O que se reconhece ao
Legislativo e ao Executivo é o poder de recusar eficácia a lei
flagrantemente inconstitucional, caso que cabe ao interessado, na
aplicação da lei, ir a juízo para provar sua legitimidade.

Feitas essas considerações sobre vigência, registram-se breves
considerações sobre a eficácia. Esta refere-se à aplicação ou
execução da norma jurídica e incide sobre conduta humana
temporalizada. Diz respeito ao cumprimento efetivo do direito por
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parte da sociedade, ao reconhecimento do direito pela comunidade
ou, mais particularmente, aos efeitos que a regra produz. No entanto,
há leis que, mesmo vigentes, não ganham eficácia, situando-se em
verdadeiro limbo da normatividade abstrata, não ganham curso no
campo da realidade, não se revelam como momento de conduta
humana. Falo daquelas leis que violentam a consciência coletiva,
provocando reação da sociedade, das que entram em choque com a
tradição de um povo ou não guardam correspondência com os valores
imediatos dessa sociedade, daquelas que contrariam tendências e
inclinações no seio da coletividade. Em alguns casos, não logram
eficácia espontânea. Só são cumpridas de maneira compulsória e, às
vezes, nem desse modo são cumpridas. Vê-se que tanto a vigência
como a eficácia suscitam, irremediavelmente, o cotejo da norma com
a linha do tempo jurídico.

No tempo da vigência, õ tempo jurídico opera como marco dessa
normatividade abstrata ou de imposição de escolhas e expectativas
comportamentais, ligando-se ao processo formativo e instintivo da
normatividade e ao reconhecimento da autoridade de sua emanação
no tempo, como ordem geral. No da eficácia, o tempo jurídico
acompanha o caráter experimental dessa normatividade. A norma,
como instrumento geral da sociedade, é informada pelo princípio da
permanência com continuidade, mas, tendencialmente rígida e
permanente, pode sofrer transformação ou extinção, por força da
inexauribilidade da fonte formativa do direito. No dizer de Luhman, as
normas jurídicas válidas tornam-se obsoletas ou mudam o próprio
sentido ou escolha entre as expectativas, possibilidades ou funções,
e, quando a sociedade muda radicalmente, novas normas as
substituem. Daí porque, na visão tradicional, as leis nascem, duram,
transformam-se e morrem pelo fluir natural ou por golpes, que as
assaltam no tempo por força das mudanças decorrentes de demandas
sociais. E certo também que as normas estarão mais protegidas
conforme representem expectativas enfaticamente generalizadas e,
assim, passíveis de plasticidade para adequação à própria sociedade
mutante.

Por isso afirma Caio Mário que a lei em vigor permanece vigente até
que seja acolhida por força contrária. De fato, se não se destina a
vigência temporária, permanece em vigor até que outra a modifique ou
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a revogue. Há revogações diversas. A mais comum é aquela que
se verifica pelo processo da própria revogação. Há extinções diversas,
mas a revogação é a forma mais comum e pode ocorrer de modo
total, tomando o sentido de ab-rogação, abrangendo, além da lei, as
disposições dela dependentes ou as acessórias, ou, de modo parcial,
caracterizando-se como a derrogação.

Por outro lado, a revogação pode ser expressa ou tácita. A primeira
ocorre com a declaração extintiva inserta na lei, sendo essa forma a
mais pacifica e segura. A revogação tácita ou indireta decorre de
incompatibilidade entre a lei antiga e a nova. Sob a tensão do tempo,
a dinâmica da vida comunica ao direito - e, assim, à lei - a lógica da
permanência e da mutação e, por sua vez, o direito influencia a
realidade, de modo que vida e direito reciprocamente se influenciam.

Por isso, o direito não se constrói em processo linear, sem
sobressaltos. Ao contrário, o direito positivo é vocacionado para
surpreender a realidade. Fluindo em seu curso normal, a lei nova deve
trazer efeito imediato sobre o maior número possível de relações, tudo
como corolário do princípio universalmente consagrado de que a lei
posterior revoga a anterior, mas tal efeito instintivo é a regra, opera
"ex nunc", a partir do momento em que nova vontade normativa
substitui a precedente. Assim, a linha do tempo da normatividade
desenrola-se segundo a tendência para disciplinar o presente e o
futuro e, portanto, em posição de neutralidade com relação ao
passado.

A aludida neutralidade, contudo, há de ser compreendida no sentido
de que a normatividade estabelecida no tempo estático é pregnada
positivamente pelo tempo dinâmico, assim, sem vocação para
regência da realidade passada.

Já tomado sob a perspectiva dos entrechoques, o tempo jurídico
dinâmico migra para o campo da intertemporalidade conflitual,
situando-se neste ramo a questão da irretroatividade das leis e dos
limites de retrooperância da normalidade jurídica, em última análise,
as indagações sobre a aplicação de leis em conflito.

Exatamente por fugirem à linearidade, os esquemas normativos
incidentes sobre a realidade alimentada pela temporalidade dinâmica
podem atrair a chamada intertemporalidade conflitual.

E nesse campo que o traço de neutralidade do direito novo em
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relação ao passado, como regulação de conduta, pode relativizar o
efeito "ex nunc" da lei nova, e a lei antiga pode, então, ter vida
mitigada no entretempo jurídico para resguardo do direito adquirido,
do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.

A constatação da possibilidade de relativização está pressuposta na
indagação de que a morte de uma lei e o nascimento de outra, caindo
no fluxo da realidade, que perdura, impõe a indagação acerca da
aplicabilidade da primeira ou da segunda, ou acerca da aplicabilidade
de um sistema jurídico intermédio ou de adaptação.

A identificação da lei aplicável quando instalado o conflito
intertemporal refoge, no entanto, aos domínios do Legislativo. A ele
cabe tão só respeitar os limites da retrooperáncia da lei nova no seu
mister de produção legislativa e, naturalmente, a ele se reserva a
faculdade de definição de uh regime jurídico de adaptação.

A solução da tensão entre segurança jurídica e justiça ou o
denominado conflito de leis no tempo desenvolve-se mediante o
ajustamento do plano normativo ao da facticidade no entretempo
jurídico como tarefa de interpretação e aplicação do direito, a partir de
operação que deve levar em conta as noções de tempo capazes de
explicar a historicidade do direito, da norma, do caso concreto, dos
sujeitos envolvidos e da sociedade a que se refere.

Ciência social e historicidade são inseparáveis. O direito é, assim,
historicidade. E variadas são as categorias temporais que disputam a
intercessão das múltiplas historicidades, não sendo outra a noção que
também se vislumbra na linguagem literária de Marcílio França Castro,
ao discorrer sobre o "tempo da vertigem", que não seja paradoxo da
multiplicidade das dimensões temporais.

Nesse tempo labiríntico, um mesmo sujeito se multiplica em vários, e
suas histórias se dispersam em infinitas séries temporais. Dessa
multiplicidade, surgem paralelismos, convergências, divergências.
Todas as combinações de histórias são possíveis: mesmo as que se
negam, ou se aniquilam por contradição, coexistem.

Eis porque os móveis de segurança jurídica e de justiça que
propulsam o direito são sempre, no presente, a instabilidade e a
contingência, numa sociedade plural no seu desejo, na sua
necessidade e na sua expressão.

O Sr. Presidente - Agradecemos à ilustre Profa. Maria Coeli Simões
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Pires. Para debater os temas tratados nesta tarde, 'A
Temporalidade da Norma e o Processo de Consolidação das Leis:
Vigência, Revogação e Direito Adquirido", com a palavra, Eduardo
Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa da Assembléia Legislativa,
que disporá de 20 minutos para sua exposição.

Palavras do Sr. Eduardo Vieira Moreira
Exmo. Deputado Eduardo Brandão, Exmo. Deputado Federal

Bonifácio de Andrada, Profa. Maria Coeli Simões Pires, Srs.
Deputados, meus colegas, senhoras e senhores, farei pequena
exposição que será mais uma provocação ao debate. Quando fui
convidado pelo Marcilio para ser debatedor do tema da consolidação
das leis - e participo do grupo de trabalho que tem se debruçado sobre
essa matéria -, refleti sobre três aspectos: primeiro, o objeto da
consolidação. Que tipo de diploma normativo deve ser consolidado?
Segundo, a necessidade dessa consolidação. Terceiro, como fazer
esse processo de consolidação.

Não falarei sobre o objeto nem sobre a necessidade da
consolidação, porque esses aspectos já foram abordados pelos
expositores que me antecederam. Como operador do processo
legislativo, vou me ater à questão formal, ou seja, como processar
essa consolidação de leis. Existem quatro formas de aglutinação de
atos normativos, de leis: a coletânea, a sistematização, a
consolidação e a codificação. Vou me ater somente à questão da
consolidação, mesmo porque os processos de coletânea e
sistematização são preliminares ao processo de consolidação.

Para se ter segurança jurídica e eficiência no processo de
consolidação, deve ser inserido dispositivo na Constituição Estadual.
No meu ponto de vista - e mais à frente vou falar um pouco sobre isso
-, é preciso fazer um processo legislativo, e não uma consolidação
somente por meio de ato administrativo. A Constituição estabelece
que o quórum de deliberação dos parlamentos é de maioria absoluta,
exceto aqueles por ela definidos. Um processo de consolidação inclui
leis ordinárias e complementares, para cuja aprovação é necessário
quórum diferenciado. Como, então, uma lei ordinária poderia revogar
uma lei complementar? Para a segurança jurídica isso seria muito
problemático, seria objeto de argüição futura. Imagino que dentro da
Constituição poderia haver a previsão de outra espécie, que seria a lei
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de consolidação, observando-se o quórum de maioria absoluta,
que é o exigido para aprovar lei complementar. Aí, seria afastada a
argüição sobre a revogação expressa de leis complementares.

Tenho o processo legislativo no meu dia-a-dia, nos meus anos de
trabalho dentro da Assembléia Legislativa, como uma ação prática.

Outro aspecto é a questão da iniciativa. A própria Constituição
deveria estabelecer a quem caberia a iniciativa para a apresentação
de uma lei de consolidação, vamos assim chamá-la. Acredito que
seria o Poder Legislativo, por meio de um Deputado ou de suas
comissões; o Poder Executivo, por meio do Governador do Estado, e,
nas matérias cuja iniciativa é privativa, como prevê a Constituição,
seriam o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas. Portanto, o primeiro passo seria fazer a inclusão, na
Constituição Estadual, dessa lei de consolidação.

Graças a Deus, não temos a figura da medida provisória no Estado
de Minas Gerais, que só vem complicar ainda mais o que já é, por sua
própria natureza, muito complexo.

Existe, na Assembléia Legislativa, o Projeto de Lei n° 53, do
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Depois de um fórum em que está
sendo debatida uma série de questões, podemos começar a trabalhar
no aperfeiçoamento do projeto e trazer o que acho muito interessante,
a experiência da Câmara Federal. Depois que li, com bastante
cuidado, a Lei Complementar n° 95, a Lei Complementar n° 107 e o
decreto que regulamenta essas leis complementares, acredito que a
Câmara foi muito perspicaz, por tratar a questão da tramitação de uma
lei de consolidação de forma sumária. Eu, pessoalmente, entendo que
é a melhor forma.

E concordo também com que, numa consolidação, não se deve
tratar da questão de mérito, mas simplesmente de uma
racionalização, de uma sistematização do que já está em vigor. Não
se vai inovar. Por isso penso que pode ser, sim, um procedimento
sumário, com várias limitações à apresentação de emendas.

Sem querer ser muito simplista, mas fazendo uma analogia, o
trabalho seria como o de uma comissão de redação final. Quanto ao
mérito, quanto ao conteúdo que se vai consolidar, já houve a decisão,
a vontade política já está consubstanciada, pois todas as normas
estão em vigência. Então, não se está inovando, não se está tratando
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de mérito. Essa lei tramitaria em turno único, mas, nesse caso,
haveria a diferença do quórum qualificado. O quórum de maioria
absoluta é melhor.

Seria interessante a casa parlamentar ter uma comissão especial
para apreciar e dar seu parecer sobre essa lei de consolidação.

Não sei se o senhor acompanhou o início, em que eu disse que,
quando há normas de espécies diferentes, a lei ordinária e a lei
complementar, fazer uma revogação expressa de uma lei
complementar por uma lei ordinária poderia ensejar algum tipo de
argüição futura, apesar de se tratar de um processo de consolidação.

Deputado, estou fazendo uma provocação e vejo que Sua Exa. já
tem algumas restrições. Estou apresentando um modelo baseado em
fundamentos científicos, vivências do que acredito que seja o bom
caminho para chegarmos à norma que trate de consolidação.

E, finalmente, teríamos que fazer alterações no Regimento Interno
para verificar, por exemplo, quem faria o juízo de admissibilidade,
quando apresentada emenda pela comissão especial. Seria o
Presidente da Assembléia. Cabe ao próprio Regimento estabelecer
esses critérios.

Quero, também, perguntar ao Deputado sobre a matéria de
consolidação, que é extremamente técnica. Ontem, o Sabino fez
algumas considerações, dizendo que, quando se tem um trabalho de
consolidação, que, em se tratando de atos normativos, tentará regulá-
los, normatizá-los e torná-los mais aplicáveis, não se consegue afastar
algum tipo de interpretação. E é lógico que nessa interpretação
entraria o viés político. Então, tenho sempre dúvida sobre o que se
sobrepõe num processo de consolidação. Não sei qual é a experiência
da Câmara e o que tem acontecido lá. O que considera mais
importante, o senhor, que está acompanhando rotineiramente a
tramitação das leis de consolidação no Congresso Nacional, o viés
político ou o técnico?

Fiz uma explanação breve para provocar os expositores, a fim de
que tragam suas contribuições. Este fórum está sendo importante
para clarear algumas dúvidas. Estamos sempre encontrando
dificuldades, mas algumas situações já foram debatidas aqui e
começam a se tornar cristalizadas. Por exemplo, a necessidade da
participação de todos os Poderes, questão que víamos e sentíamos
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necessidade de que ficasse clara. O trabalho de consolidação é
necessário, complexo e desafiador, mas nós, que somos operadores
do direito, que trabalhamos com as leis, não podemos nos furtar a ele.
Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Agradecemos à ilustre Profa. Maria Coeli Simões

Pires e passamos à fase de debates. Os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos agilizar o
debate, os que desejarem fazer uso do microfone devem se inscrever
previamente e se identificar. Cada participante disporá de até 3
minutos para sua intervenção. Solicitamos àqueles que desejarem
fazer uso da palavra que sejam objetivos e sucintos, ficando
dispensada a formalidade das saudações pessoais.

Debates
O Sr. Presidente - Para debater o tema tratado nesta tarde, "A

Temporalidade da Norma e o Processo de Consolidação das Leis:
Vigência, Revogação e Direito Adquirido", com a palavra, Eduardo
Vieira Moreira, Secretário-Geral da Mesa da Assembléia Legislativa,
que disporá de 20 minutos para sua exposição.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Não estou aqui sozinho,
domo coordenador do Grupo de Trabalho da Consolidação da Câmara
dos Deputados; estou acompanhado da Profa. Sueli Guimarães,
Consultora da Câmara dos Deputados e, desde o primeiro momento,
ao nosso lado nas atividades de estabelecer regras e procedimentos
para conseguir a consolidação. Depois de muito vai-e-vem, o
processo de consolidação da Câmara ocorre da seguinte maneira: o
grupo de trabalho, ou qualquer Deputado, ou comissão, ou o Poder
Executivo - que tem feito isso repetidamente - encaminha para a
Câmara dos Deputados um projeto de consolidação de leis, reunindo
temas comuns a uma área qualquer da legislação federal, como a
educação, a eleitoral ou o meio ambiente. Esse projeto vai
inicialmente para o grupo de trabalho, composto de Deputados. Mas
quem realiza as atividades do núcleo de trabalho são consultores da
Câmara. Chegando ao grupo de trabalho, temos assessores de
primeira categoria, como o Dr. Nélio, e então passa-se a matéria à
consultoria da Casa. A consultoria examina o projeto e traz para o
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grupo de trabalho seu ponto de vista. Geralmente, o grupo de
trabalho aprova. As vezes, há debate político com os técnicos,
usualmente feito comigo.

Outra hipótese é a iniciativa do próprio grupo de trabalho, que tem
feito com a consultoria da Casa uma série de projetos de lei de
consolidação. A maioria dos projetos é solicitada pelo grupo de
trabalho à consultoria. Então, os consultores elaboram os projetos e
os trazem. Quando nos apresentam dúvidas, são debatidas, mas
prevalece um sentido técnico de racionalização.

Os Deputados, no grupo de trabalho, tomam conhecimento do
assunto, mas confiam muito nos consultores e na coordenação do
grupo. Feita a apresentação de um projeto, este publicado, temos 60
dias para a sociedade dar sua opinião sobre a matéria. Entendemos
que consolidação é matéria muito grave.

Qual a nossa técnica? Na consolidação, a técnica obedece aos
parâmetros da produção legislativa. Pode-se fazer consolidação de
temas das leis ordinárias, mas em nível de lei ordinária. Poder-se-á
fazer também, mas não se tentou ainda, e talvez não haja esse
problema, consolidação de leis complementares. Quando a matéria é
de lei complementar, logicamente não entra nos projetos de lei
ordinária, embora possa haver, como já disse, alguns conflitos, como
no caso do Código Eleitoral em vigor, que tem dispositivos vigentes.
Os que forem revogados têm que ser matéria de lei complementar.

Como essas atribuições do TSE, feitas por lei ordinária, não foram
ainda alteradas por lei complementar, continuam no nível da lei
ordinária. Então, estamos fazendo a consolidação, incluindo as
atribuições do TSE como matéria de lei ordinária, porque não houve
ainda a interferência da lei complementar. No dia em que houver,
destaca-se da lei ordinária e passa para o nível de lei complementar.
Não precisamos cuidar desse nível se estiver mexendo no nível de lei
ordinária. Essa é a técnica.

Com relação ao princípio da consolidação, não há necessidade de
alterar a Constituição mineira. Basta que o Legislativo faça lei
complementar, que venha repetindo conceitos da lei complementar
federal e proceda ao que é necessário e importante para a
consolidação da legislação estadual.

Adotamos a chamada técnica temática, de área por área, porque
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não queremos fazer tudo 'ao mesmo tempo. O grupo de trabalho,
qualquer parlamentar, comissão ou o próprio Executivo cuidam de
uma área e fazem um projeto legislativo procurando consolidar
qualquer área. Ultimamente, o Poder Executivo está muito interessado
num tipo curioso de consolidação negativa, ou seja, na revogação de
leis. Estamos com vários projetos de lei do Poder Executivo
destinados exclusivamente a revogar lei, porque consideram que
precisam limpar a legislação brasileira de alguns tipos de leis que
estão preexistindo e que, às vezes, conflitam com algumas leis em
vigor e criam determinadas dificuldades.

Nessa linha, é curioso que estejamos revogando, através de projeto
de lei, até decretos legislativos da Primeira República. Mas o decreto
legislativo na Primeira República tinha sentido diferente do decreto
legislativo atual.

O decreto legislativo é produto do parlamento para viver dentro do
parlamento. Na Primeira República o decreto legislativo tinha outro
sentido, era norma legal. Daí a necessidade de revogar decretos
legislativos não somente em termos de o parlamento fazê-lo, mas de
ser projeto de lei com interferência do Executivo e do Poder
Legislativo. A meu ver não há necessidade de alteração da
Constituição mineira. Há artigos da Constituição Federal que
abrangem o todo da ordem jurídica nacional e que fazem referência à
técnica legislativa. Com isso a lei complementar estadual poderia, de
fato, disciplinar a matéria e iniciar aqui esse trabalho.

Três coisas muito significativas precisam ficar claras na
consolidação. Primeiro, saber o que vamos fazer de consolidação. O
que é consolidação? Nossa posição é essa.

Consolidação se refere às normas existentes. E fundamental
descobrir as normas que têm vigência hoje, as que têm poder de
coerção sobre o cidadão, as quais devem merecer nossa atenção. Em
segundo lugar, deve-se procurar mecanismos simples para se
alcançar a consolidação. Ela é a reiteração melhorada de disposições
legais que já foram anteriormente votadas. E apenas reiteração com
roupa nova, modernizada. Trata-se de tomar as leis existentes, reuni-
las e dar-lhes forma mais moderna, sistemática, acessível. Tem que
ser um processo simples.

Na Câmara, o processo que se instituiu é simples. Um grupo de
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trabalho examina a matéria, acaba de preparar o projeto de
consolidação para lhe dar seu sentido de consolidação, tirar dele toda
a matéria que seja de mérito. Uma emenda de mérito pode se
transformar em um projeto de lei para agradar ao autor da emenda.
Tem que haver uma estratégia de se criar um bom ambiente. Há certa
aflição do representante do povo, como disse a nossa ilustre
professora, devido à vontade de participar. Um projeto de
consolidação não mexe em nada, mas o representante do povo acha
que é preciso apresentar uma emendazinha para melhorar. Para ele
não ficar muito triste, elogiamos a emenda e fazemos um projeto à
parte para ter o andamento normal de qualquer projeto e a
consolidação navegar como consolidação.

Feito esse trabalho de elaboração pelo grupo de trabalho, quem vai
realmente fazer o exame constitucional é a Comissão de Justiça.
Quando a matéria de consolidação cai nessa Comissão, ela pode
considerar que determinados dispositivos são de mérito e alterá-la.
Pode considerar, inclusive, que a consolidação está pegando um
tema, mas são três temas. A Comissão de Justiça parece ser dona e
proprietária da decisão magna sobre o andamento do processo
consolidatório. Nosso grupo de trabalho, como o nome informa, não é
comissão. Somos um grupo de trabalho ligado ao Presidente da Casa.
Não trabalhamos e não queremos trabalhar como comissão; fugimos
das normas de comissão, que complicam tudo. Somos um grupo de
trabalho muito flexível, maleável, que se reúne a qualquer hora, com
certo número de Deputados, pega apoio de Deputado depois, delega
poderes ao coordenador, às vezes não delega, reclama, enfim, é um
trabalho sem maiores normas disciplinadoras, como acontece com as
comissões, para podermos alcançar o objetivo de elaborar o texto
consolidatório, que às vezes é complicado e difícil. As pessoas são
muito grandes. O chefe do grupo de trabalho é um coordenador, que
se mistura com os consultores. Os consultores se reúnem ao lado dos
Deputados, como se fossem Deputados, e os Deputados como se
fossem consultores. E um debate muito mesclado e integrado, de
onde surge o texto.

Na Comissão de Constituição e Justiça, é parecer para cá, para lá,
pedido de vistas e uma série de outras coisas. Inclusive a questão da
admissibilidade, implicitamente está na Comissão de Constituição e
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Justiça.
Aprovado nesta Comissão, o projeto de consolidação vai para o

Plenário para votação em apenas um turno, podendo receber
emendas. Emendado em Plenário, volta para a Comissão de
Constituição e Justiça, que transforma a emenda em projeto e devolve
para o Plenário. Aprovado, vai para o Senado.

Esperamos que o Senado, que ainda não elaborou seu Regimento
Interno, venha a fazê-lo de forma eficaz e eficiente, como está
fazendo a Câmara dos Deputados.

O Sr. Presidente - Perguntas à Profa. Maria Coeli Simões Pires,
enviadas por Marcílio França Castro, da Assembléia Legislativa: "Na
relação entre tempo e linguagem do texto legal, não se poderia admitir
a tarefa do consohdador menos como a de atualizar para o presente
termos e construções e mais como a de tentar imprimir à lei uma
escrita com um potencial de abertura semântica presumivelmente
capaz de fazê-la sobreviver, transformando-se normativamente no
tempo? Em outras palavras, não caberia ao consolidador buscar a
abertura do texto para o futuro, e não, somente para o presente? Ou
ainda, não caberia ao consólidador ou codificador uma atuação guiada
pela diretriz principiológica?'.

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Na verdade, o Prof. Marcílio traz
uma reflexão bastante amadurecida. Ele fala que, na relação entre
tempo e linguagem do tempo legal, poder-se-ia e ele afirma, não
pergunta - admitir a tarefa do consolidador menos como a de atualizar.
Acha que há uma tarefa muito maior que a de simplesmente atualizar:
é fazer com que a lei possa ser apropriada pelo próprio futuro e que a
própria lei aproprie o futuro. E algo bastante complexo na medida em
que a tarefa do consolidador, nos moldes tradicionalmente postos, é
bastante limitada. Buscar imprimir a uma lei escrita o sentido de futuro
ou aquela potencialidade semântica, creio ser possível, e a lei há de
voltar-se para esse futuro. Essa ruptura com o passado tem de ser
feita em qualquer leitura da lei; voltá-la para o presente e, quando
possível, para o futuro.

Adotar uma diretriz principiológica já é uma tendência que deve ser
assimilada pelo legislador, mas pelo legislador completo. O novo perfil
do direito, por princípio, deve estar definido num plano completo da
legislação. Porém, é preciso que observemos que a diretriz
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principiológica pode ajudar-nos na leitura. Então, é uma coisa um
pouco complicada porque, ao mesmo tempo em que os princípios
vigentes nos ajudam a fazer uma nova leitura, a definição de um
direito, também por princípios - e aí uma nova opção reguladora mais
enxuta, mais estritamente principiológica - aí é uma opção do
legislador no sentido bem completo da expressão. O que o Marcílio
faz aqui é nos provocar uma reflexão para o futuro. Esse é o grande
desafio, saber em que medida vamos incorporar o problema da
linguagem. A linguagem é temporalizada pelo presente, mas o direito
não se volta só para o presente, até porque a tarefa do legislador é de
futuro. Ele regula para o futuro. E, a propósito, temos de saber que há
um desafio muito grande que se põe ao legislador e, por isso mesmo,
aos seus técnicos. E os técnicos têm a frustração de saber que não
têm o limite do legislador.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - No caso da
consolidação, o trabalho do consolidador é muito limitado. Então,
talvez, a sua participação diante desse problema não fosse a redação
da nova linguagem do texto na consolidação, mas a de entrar no
mérito e dar a essa redação um sentido mais presente e mais futuro.

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Professor, acho que essa é a
questão-chave. Qual é o limite ao estarmos diante da norma para
consolidá-la? Qual é a leitura? A leitura antiga, a leitura ultrapassada
não existe, porque, na verdade, todo fenômeno é temporalizado.
Estou na realidade e não a percebo mais. Assim, ela está
absolutamente ultrapassada.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Estou de acordo em
que se faça uma nova leitura, uma nova redação. Mas são dois
conceitos: um de consolidação e outro de codificação. Na codificação
da lei, posso alterá-la e dar á lei um sentido muito mais amplo, muito
mais voltado para o futuro. Na consolidação, estou mais preso. A
consolidação é mais conservadora, é mais passado. A codificação é
mais presente e mais futuro. E a forma da consolidação que temo. Se
formos dar à consolidação um pouco de sentido de codificação, um
sentido de alteração muito expressivo, não estaremos consolidando,
mas correndo o risco de querer alterar aquilo que é a determinação da
consolidação. A consolidação é conservadora. A consolidação é mais
passado. A codificação é mais do futuro.
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A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Essa é uma grande discussão.
O Sr. Presidente - Pergunta de Magda Arantes, da Câmara

Municipal de Joaquim Felício: "Sendo a temporalidade fundamental na
elaboração das normas, a consolidação dessas deverá ter caráter
contínuo e cíclico?".

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Entendo que a questão não há de
ser rotulada como consolidação. A proposta é de racionalização
permanente do sistema normativo. Sendo assim, acredito que essa
possa ser uma tarefa contínua. A republicação de leis na íntegra é um
processo de racionalização. E preciso pensar qual é a forma de
enfrentá-lo, o que não significa dizer que a consolidação seja a única
opção possível. Mas, se a tratarmos efetivamente como um processo
permanente, estaremos diante de mecanismos contínuos de
racionalização e simplificação.

O Sr. Presidente - O Sr. Antônio José Calhau Resende, Consultor da
Assembléia Legislativa, dirige a seguinte pergunta ao Deputado
Bonifácio de Andrada: "Os requisitos constitucionais para a edição de
medidas provisórias - interesse público, relevância e urgência - nunca
são respeitados pelo Goveino, o que contribuiu para a banalização
dessa figura normativa típica da ditadura. Qual a posição de V. Exa.
acerca da eventual supressão desse instituto do texto constitucional?".

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - A minha posição é
antiga. Na Constituinte, fui um dos 98 Deputados que votaram contra
as medidas provisórias, por considerar que tinham um sentido, de
certa forma, mais abrangente que o antigo decreto-lei dos militares.

Hoje, a medida provisória é a maior dificuldade no processo
consolidatório. Consolidar medida provisória é um obstáculo difícil de
se vencer. Na consolidação, propusemos que se fizesse referência às
medidas provisórias em vigor, já que suspendem os textos legais, e,
portanto, o interessado na consolidação precisa da informação de
quais artigos consolidados estão suspensos naquele instante.

Sou totalmente contrário às medidas provisórias, que considero algo
esdrúxulo. Elas foram deformadas em face de seu texto constitucional,
e infelizmente, o Poder Judiciário, por meio de sua mais alta corte, o
Supremo, assumiu uma posição de concordância com todas as suas
deficiências e desdobramentos negativos. Isso é muito grave na
relação dos Poderes hoje, no País.
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O Sr. Frederico Pecorelli - Cordiais saudações a todos. Exmo. Sr.

Deputado Bonifácio de Andrada, o Grupo de Estudos e Pesquisas em
Direito Educacional, - GEPEDE -, com o apoio da UEMG, tem ido a
Brasília, desde 2000, tentando visitá-lo. Foi oportuno este evento
organizado pela Assessoria de Projetos Especiais da Assembléia
Legislativa, porque o Projeto de Lei n° 4.766 está tentando consolidar
a legislação educacional brasileira, em complementação à Lei n°
9.394.

Uma nota técnica da Consultoria Legislativa do Congresso Nacional,
com o título "A Visão da Educação no Congresso" - com a qual o
GEPEDE comunga -, faz uma afirmação muito importante sobre o
processo de elaboração de uma lei educacional, que é um dos mais
complexos, já que educação tem a ver, diretamente, com o direito à
cidadania, à consciência social, à participação, ao saber, à instrução e
à transformação. Essa nota tenta pesquisar o que o Congresso pensa
sobre educação.

Considerando essa nota técnica; a VII Conferência Nacional de
Direitos Humanos - com o relatório do Grupo 2, intitulado "A Violência
e sua Superação no Âmbito da Educação" e a proposta de criação de
um grupo de trabalho suprapartidário para o acompanhamento da
proposição -; o discurso do Dr. José Edgard Penna Amorim Pereira
sobre o problema da participação; os quatro congressos nacionais de
educação - CONEDs - e a campanha nacional pelo direito à
educação, perguntamos: não há nenhuma alteração ou inovação no
Projeto de Lei n°4.766/98, que, em seu art. 128, revogou 76 leis? Em
seu juízo parlamentar, quais os motivos de o seu trâmite não contar
com audiências públicas estaduais? Quais são as conclusões que têm
sido formuladas dessa experiência, desde 1988? Muito obrigado.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Fico satisfeito com a
indagação do jovem participante, mas tenho de fazer umas
observações. O Projeto de Lei n° 4.766/98 é de consolidação. Não
estamos inovando. Foi adotada a seguinte orientação: a consolidação
só pode conter as leis federais. Todas as existentes no Brasil, à época
da consolidação, foram reunidas nesse projeto, exceto a LDB, porque
não é uma lei da União, mas da Federação, contém alguns
dispositivos que dizem respeito à União, e outros que dizem respeito
aos Estados. Como a Câmara Federal e o Congresso Nacional são
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órgãos da União, apenas podemos consolidar as leis que dizem
respeito expressamente à União. Então, não se mexeu na LDB. Todas
as leis federais do Brasil foram consolidadas no Projeto de Lei n°
4.766. Houve a junção das leis. O que era conflitante entre uma lei e
outra e o que era inconstitucional foi retirado e inutilizado. Artigos que
se completavam foram agrupados. Depois, esse trabalho foi
publicado, durante 60 dias, no "Diário Oficial" e na Internet, para que
qualquer pessoa apresentasse as suas criticas. Como essa lei não
contém criações e não diz respeito à produção de ordenamentos
inovadores, ou seja, como não é uma lei de mudança, mas de
compilação do que existe e está em vigor, não há um interesse maior
em debatê-la, como se debate um projeto de lei na Constituição de
Educação, da qual faço parte, sobre o ensino superior, o fundamental
e o médio. Esse trabalho é técnico. Essa lei reuniu 57 leis ordinárias e
13 decretos-lei em vigor. Não há nesse trabalho nenhuma
preocupação em se criar e debater novas fórmulas para a solução do
problema educacional brasileiro. Apenas foram juntadas as leis
existentes, imputando-lhe um figurino mais bonito, para que o
eminente colega pudesse ler com mais facilidade. Esse foi o objetivo
da consolidação, mas o grupo de trabalho sempre abrirá as suas
portas, por meio da publicação no "Diário Oficial" e da Internet, para
receber sugestões.

Há um caso curioso. Na área do meio ambiente, no que diz respeito
à consolidação das leis da mineração, houve um conflito. Algumas
empresas mineradoras consideravam que certos dispositivos inseridos
na lei do meio ambiente deveriam continuar a existir na consolidação
da leis da mineração. Os representantes dessas empresas
compareceram agressivos, pensando que o assunto referente ao meio
ambiente tinha de ir para a área da mineração. O grupo de trabalho é
muito aberto e flexível. Não se trata de uma comissão. Ele está à
disposição e vai também a qualquer lugar. O nosso trabalho é apenas
de junção das leis existentes. Não se criam, não se alteram e não se
procuram novas disciplinas, ordenamentos e normas para qualquer
assunto.

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira)- Pergunta de
Cláudia Sampaio ao Deputado Bonifácio de Andrada: "E possível que
a forma do texto consolidado, ao atualizar a terminologia, abra novas
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possibilidades de interpretação da norma? Como tem decidido o
grupo de trabalho nesse caso?".

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Li algo a esse respeito
nos esforços de consolidação do direito inglês. Eles têm tanto medo
de que as palavras venham a representar nova situação jurídica que
lá se faz quase que permanentemente a consolidação para evitar essa
situação.

Entre nós haveria risco desse tipo de terminologia com leis mais
antigas, mas os temas, com que deparamos, a serem consolidados
não envolvem com freqüência matéria com termos antigos que
possam ser alterados com o objetivo de se compreender melhor a
situação jurídica de hoje. Esse problema não houve. O que acontece,
às vezes - o que é um drama para o consolidador -, é quando se
analisam dois artigos de duas leis sobre o mesmo assunto, os dois em
vigor e conflitantes entre si. Então, o que faz o consolidador? Aceita
um artigo ou o outro. E são conflitantes dentro de mesma lei. Um não
é mais antigo que o outro. Estão no mesmo texto. São leis longas, que
nos primeiros artigos dizem uma coisa e nos últimos dizem outra,
conflitando com os primeiros. Esse é um drama do consolidador. Tem
de buscar uma solução. Inserir os dois artigos na consolidação é
incoerência, inserir um deles, qualquer que seja, é parcialimo. Então,
o consolidador faz um esforço imenso - e logicamente não consegue
muito êxito - para juntar os dois artigos num só, mesclando-os, desde
que não haja maiores conflitos. E o que precisa fazer.

Indiscutivelmente, no processo de consolidação é difícil, num caso
deses, conseguir uma racionalização completa. Aliás, somos daqueles
que não batemos muitas palmas para o racionalismo. A vida não é tão
racional assim. E mais rica. A intuição é mais forte do que a razão.
Não nos incomodamos muito com isso, mas é um problema que surge
porque a consolidação é um processo de racionalização. Então, nesse
caso, enfrentamos algumas dificuldades. Afora isso, os problemas são
perfeitamente superáveis.

O Sr. Presidente - Outra pergunta de Cláudia Sampaio, também ao
Deputado Bonifácio de Andrada: "Paralelamente à consolidação,
existe na Câmara dos Deputados trabalho voltado para a atual
elaboração legislativa, de modo a inibir ou minimizar os efeitos
fragmentadores do chamado varejo legislativo, que, voltado a uma

rsl



683
normatização	pontual, pode neutralizar o esforço de
consolidação?".

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Não. O esforço de
consolidação é, às vezes, problemático, já que estamos consolidando
as leis existentes, mas há projetos de lei andando, que ninguém sabe
se serão aprovados, porque representam o consenso geral do
Congresso. O projeto de consolidação que está em tramitação, se não
for aprovado, daqui três meses, já tem de voltar para o grupo de
trabalho, porque nova lei vai surgir sobre aquela matéria. Sobre isso
não há dúvida. O esforço de consolidação tem de ser permanente,
mas encontra muitos obstáculos. Se não me engano, quando
estávamos consolidando a lei do meio ambiente, outras leis sobre
esse mesmo assunto estavam bem avançadas, creio que na área de
crimes contra o meio ambiente.

Então, há esses problemas. O que se está consolidando são os
projetos de lei, que, às vezes, são pouco significativos ou estão em
tramitação. E a complexidade da vida parlamentar, cheia de conflitos e
problemas. Mas tem de haver um esforço para avançar e ficar dentro
de uma linha. E consolidar o que está em vigência. Fugir disso não dá.
Se vamos esperar um projeto de lei passar, não vai haver
consolidação. Um projeto de lei que esteja passando pode ter o
consenso da Casa, mas, na última votação do Senado, algum
Senador poderá levantar alguma questão e ele cair. Fica-se esse
tempo todo esperando a aprovação de um projeto e isso pode não
acontecer, O que temos de fazer é avançar. Depois, vai-se adaptando
a outras consolidações.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida a Eduardo Vieira Moreira,
elaborada pelo Vereador Geraldo Afonso do Nascimento, Presidente
da Câmara Municipal de Prados: "O que acha da queima dos arquivos
do Tribunal de Contas?". Anunciei a pergunta em respeito ao
anunciador, mas não a passo ao Dr. Eduardo por tratar de
questionamento fora do assunto em pauta.

O Sr. Eduardo Vieira Moreira - Vou dar pequena resposta. Há um
projeto de lei que trata da questão de arquivos, mas quem vai fazer
qualquer juízo político de valor sobre ele é o Plenário da Assembléia.
Não me cabe falar sobre isso.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Alcione à Profa Maria Coeli:
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Como atualizar as expressões do enunciado normativo, se o fator

determinante de sua permanência no tempo é precisamente a textura
aberta de seu texto? Tal propósito não representaria risco
desnecessário de alteração do conteúdo normativo?".

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Essa pergunta necessita de
reflexão densa. E preciso que se tenha cuidado na atualização de
expressões à medida que estejam ultrapassadas. A partir delas, se
ainda for possível fazer a leitura presente e futura, devem prevalecer.
Só se justifica sua substituição quando há, vamos dizer, uma lógica
para tanto. A atualização não fica só em aberto.

Completando as observações, quero chamar a atenção para a
opção que se deve adotar para racionalizar. Confesso que não tenho
como dizer que o procedimento mais adequado para a Assembléia de
Minas seja a consolidação. Talvez isso nos traga certo desconforto
nas próprias posições. O Prof. Bonifácio de Andrada é grande
defensor da consolidação nos termos tradicionais, mas tenho certa
dificuldade em aceitar um processo de mera consolidação nesse
sentido. Acho que é possível reunir a legislação, atualizar o que for
necessário, mas não podemos abrir mão da condição de inovação do
direito pelo próprio parlamento, naquilo que se fizer necessário para
lhe dar a direção mais adequada.

Retornando a uma observação feita pelo Prof. Bonifácio de Andrada
a respeito do problema da incoerência dentro dos textos, é preciso
que se tenha um cuidado muito grande com esse problema. A
incoerência interna há de ser definida à luz de conflitos. Só consigo
definir uma incoerência à luz de um conflito que aumente aquela
normatização. Temos de ficar atentos à condição de pluralidade do
direito. O direito não tem essa coerência, essa unidade tão preciosa.

Só o pessoal da escola ainda entende o direito com aquele rigor e
unidade. Cada vez mais o direito tende a retratar a pluralidade da
sociedade. Para isso, tenho de estar muito atenta. As vezes, há
dispositivos sistemicamente incoerentes, principiologicamente
incoerentes. Às vezes, há uma manifestação do respeito e do
reconhecimento da pluralidade e da diferença, este é o limite do
cuidado que devemos ter.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - O debate teórico é uma
coisa, mas a produção legislativa é outra. Tenho de empurrar o
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processo de consolidação para a frente. A mim cabe, no Grupo de
Trabalho, fazer com que a matéria chegue à Comissão de
Constituição e Justiça. Lá sim, os membros vão examinar todos os
assuntos e dizer, por exemplo, que há junção de dois artigos
incoerentes, em desacordo com a filosofia dessa Comissão, tornando-
os sem efeito. O Grupo de Trabalho tem de buscar atividades práticas
para a consolidação ir para a frente.

Não consideramos a consolidação uma providência legislativa da
importância da codificação, mas apenas uma maneira de reunir
normas legais e oferecer simplicidade para a leitura do cidadão
comum. O esforço da consolidação não é para alterar, mudar, ou
buscar novas inspirações jurídicas, é até pouco significativo do ponto
de vista do direito. Só juntamos os diversos artigos da lei para que o
cidadão comum, que vive atribulado nesse mundo de
incomunicabilidade, possa ter acesso às leis. Há países que delegam
essa atividade ao Poder Executivo, que não dá bola para o
Legislativo. Ele faz esse trabalho, publica e os advogados tomam
conhecimento dele. Por certo que, no debate judicial, podem, às
vezes, levantar alguma questão.

No Brasil, isso já foi feito. Há um decreto presidencial, não sei de
que Governo, que consolidou as leis sobre os funcionários públicos
federais. Aquilo servia apenas para a clientela, não tinha sentido de
ei
O que me parece é que a consolidação não tem sentido de

codificação, é um trabalho, eu diria, mais pedagógico, para levar ao
cidadão comum, ao advogado e ao julgador uma compreensão melhor
das nossas leis. Na consolidação, não fazemos um trabalho de
alcance, como no novo Código de Direito Civil, ou na alteração da lei
penal, como estamos fazendo. A consolidação é uma atividade
simples e tem de ser encarada assim, porque, se o trabalho prático
que se faz for muito debatido em pormenores, não chegaremos à
consolidação. E, não chegando à consolidação, chegaremos a esse
cipoal de leis inexplicáveis, inatingíveis, incomunicáveis, que tende a
crescer, porque há uma vocação, no Brasil, de se fazerem normas
jurídicas, o que é uma doença.

A Profa. Gandra falou muito bem que há, hoje, no Brasil, mais de
200 mil normas jurídicas, decretos, resoluções e leis. E não há homem
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comum neste País que possa viver nesse cipoal, nem mesmo um
advogado.

Nossa posição em relação à consolidação é simplista, queremos ir
para frente. Compreendemos que há problemas graves como esse
que nos foi colocado aqui, que não são muitos, só apareceu uma vez
e em uma área de menor significação. Nosso objetivo é mais prático.

Na Comissão de Constituição e Justiça, há muitos colegas capazes
de fazer as retificações necessárias e defender as linhas mais
exigentes em relação a esse conceitos levantados pela ilustre
professora, a quem renda novamente minha homenagem e
admiração.

O Sr. Presidente - Pergunta de Sara Memberg Duarte ao Deputado
Bonifácio de Andrada: "Qual tem sido o procedimento adotado pelo
Grupo de Trabalho da Câmara, nos casos de dúvida quanto à
revogação, represtinação ou inconstitucionalidade de determinado
dispositivo de lei?".

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Consideramos um caso
de dúvida. Chega-se a uma conclusão e resolve-se.

O Sr. Presidente - O Presidente da Câmara Municipal de Prados,
Vereador Geraldo Afonso do Nascimento, solicitou a esta Mesa o
prazo de 5 minutos para fazer uma exposição. Concedemos-lhe o
prazo solicitado.

O Vereador Geraldo Afonso do Nascimento - Prezado Deputado
Sebastião Navarro Vieira, senhoras e senhores; administrar uma
sociedade com o compromisso de promover a igualdade social e a
transparência no uso da máquina pública e dos recursos oriundos do
bolso do contribuinte é a missão que nós, agentes políticos honestos e
respeitadores do dinheiro público, assumimos quando ingressamos
nessa carreira ou simplesmente trabalhamos nessa atividade, de
forma indireta. Pode parecer fácil, mas, dentro de uma gama de
diversidades étnicas, econômicas e culturais, o perfil do homem
administrador político é cada vez mais exigido; entretanto, não se
aprende a ser Presidente da República ou Vereador na escola formal.
As faculdades oferecem o conhecimento da história, mas a realidade
da nossa gente muda a cada segundo, exigindo que o político esteja
sintonizado com essa ciranda social. Enquanto o computador coloca o
mundo ao alcance do homem, ainda existem analfabetos na rua de
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baixo, à espera de uma decisão por parte dos agentes políticos e
das autoridades que palestraram neste fórum técnico.

Os desafios deste milênio consistem em fazer retornar o homem ao
campo, a fim de reduzir a fome nas pequenas e médias cidades. No
entanto, como muitas terras devolutas estão em mãos do cartel
ruralista, a criminalidade marginalizou as favelas, por sua falta de
estrutura urbana. Como organizá-las se a maioria dos municípios
sofrem com a falta de uma política permanente de desenvolvimento
urbano, agravada pelas mudanças de idéias político-administrativas, a
cada dois anos?

Recentemente, a Lei de Responsabilidade Fiscal revelou a face
cruel do gerenciamento público descontrolado e corrompido pela falta
de compromisso do administrador público, que, por via de regra,
gastava mais do que arrecadava. Os justos não podem pagar pelos
pecadores, sejam os munícipes, que não contraíram dívidas, ou
agentes políticos recém-eleitos, que não souberam gerenciar bem os
recursos de sua cidade.

Estamos persuadidos, pela presença de todos os agentes políticos e
por todos os que palestraram neste encontro, de que o fórum técnico
marcará mais uma etapa de progresso no estabelecimento de um
poder justo, pacifico, livre é próspero por dias melhores.

Este encontro representará, portanto, não o início, mas uma nova
etapa de alta significação no tradicional progresso de identificação
entre os objetivos ideais, dos quais, nós, agentes políticos, e V. Exas.,
palestrantes, damos eloqüente testemunho. Com certeza, o futuro
confirmará o alcance profundo entre os municípios e os futuros
representantes.

Que todos tenham uma boa noite e que Deus ilumine a todos nós.
Um ótimo retorno aos nossos familiares. Em especial, agradeço ao
Deputado Antônio Júlio, Presidente da Assembléia Legislativa.

Por minha vaidade, espero que estas simples palavras fiquem
registradas nos anais desta conceituada Casa. Muito obrigado.

A Sra. Maria Coeli Simões Pires - Quero agradecer à Assembléia,
pela oportunidade de minha participação. Deixo registrados aplausos
ao Congresso, cumprimentando o Deputado Bonifácio de Andrada
pelo trabalho que vem desenvolvendo com muita garra, convicção e
responsabilidade.
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Quero estimular a Assembléia a buscar o aprofundamento dessa

reflexão. Todo esse esforço, tanto de Brasília quanto de Minas, é feito
em favor da própria democracia, é um alento para a democracia e,
sobretudo, para a materialização dos direitos.

No entanto, vou discordar um pouco do Prof. Bonifácio de Andrada.
Ele disse que essa é uma tarefa simples, mas, ao contrário, é uma
tarefa hercúlea, árdua, complexa, como provam todas as letras. Mas
sabemos que ele disse que é uma tarefa simples porque é um homem
determinado, e, para ele, não há empecilhos.

Sou uma antiga funcionária dos bastidores desta Casa e tenho
também o sentido prático do fazer. Sei que é muito complicado, mas
há um espaço para refletir e comunicar. Estou completamente à
disposição para refletir e botar a mão na massa. Agradeço a todos.

O Deputado Federal Bonifácio de Andrada - Quero agradecer a
oportunidade e dizer que este realmente é um tema muito atraente.
No Brasil, o assunto é muito novo, e a experiência brasileira não o
conhece. Aliás, em muitos lugares essa experiência ainda é ignorada.

Os debates a respeito da matéria e a definição feita pela ilustre
professora são perfeitamente pertinentes. Temos de discutir e
compreender bem o problema da consolidação, que, no meu
entender, é um ato simples, mas que produz muita repercussão na
vida jurídica do País. Agora é preciso que façamos um esforço para
que seja simples, ou não conseguiremos alcançar o nosso objetivo.

Na Câmara dos Deputados, temos contado com um apoio muito
grande dos Consultores. Está presente a Profa. Sueli, simpática
companheira de trabalho, mas há muitos outros precursores, pioneiros
desse trabalho no País.

E uma nova fronteira na vida jurídica que precisamos encarar,
estudar e compreender, porque tem muitos aspectos complexos.

Sr. Presidente, nossos agradecimentos e homenagens a V. Exa.,
que é responsável pelo trabalho de coordenação. Aos Deputados que
se encontram presentes, nossas palavras de muito apreço; saibam
quanto somos gratos por este convívio.

O Sr. Eduardo Vieira Moreira - Quero agradecer à organização deste
seminário e ao coordenador da Mesa por poder participar de um
debate com tão ilustres expositores. Deixo minhas últimas palavras,
discordando um pouco do Deputado Bonifácio de Andrada, pois acho
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que o processo de consolidação é necessário, complexo e
desafiador, e não podemos nos furtar a essa tarefa. Boa tarde.

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a participação dos
expositores e do debatedor, faz referência e deferência aos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wanderley Ávila, também
coordenadores que foram, anteriormente, do Grupo de Consolidação
desta Casa. Um agradecimento especial aos Consultores, que têm
sido nossos professores nesse assunto; aos estagiários, que
colaboraram conosco neste trabalho, e a todos que elaboraram,
organizaram e fizeram deste fórum mais um marco da Assembléia
Legislativa em Minas e um marco especial na questão da
consolidação do ordenamento jurídico mineiro.

ATA DA 187 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 24/6/2002
Presidência do Deputado Marco Régis

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Pastor George - Apresentação
musical - Palavras do Bispo Nilson de Paula Carneiro - Entrega de
placa - Apresentação de dança - Apresentação musical - Realização
de oração - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto

Bejani - Irani Barbosa - João Paulo - Marco Régis - Maria Olivia -
Pastor George - Sebastião Costa.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Marco Régis) - As 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado João Paulo, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor (José Soares Júnior) - Convidamos a tomar assento à
mesa o Deputado Federal Lincoln Portela; os Revmos. Srs. Bispo
Nilson de Paula Carneiro, Superintendente Regional da 2 a Região
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Eclesiástica; Pastor Edilton de Souza, Superintendente Regional
do Sul do Espírito Santo; Pastor Bartolomeu Rodrigues,
Superintendente do Distrito de Belo Horizonte; e o Deputado Pastor
George, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Igreja Metodista

Wesleyana.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Deputado Federal Lincoln Portela, Bispo Nilson de Paula Carneiro,

Pastores Edilton de Souza e Bartolomeu Rodrigues, Deputado Pastor
George, meu companheiro de bancada e um dos mais brilhantes
Deputados desta Casa, incumbiu-me S. Exa., o Presidente Antônio
Júlio, de representá-lo aqui, nesta noite, pois não pôde comparecer,
devido à superposição de compromissos da Casa, pedindo-nos que o
representasse.

Esta Presidência tem a honra de dar início à reunião especial em
homenagem à Igreja Metodista Wesleyana, requerida pelo Deputado
Pastor George com o apoio de vários parlamentares desta Casa.

Gostaria, primeiramente, de ressaltar a importância, em nosso
Estado e no País, dessa organização religiosa. Dados recentes,
obtidos com o censo de 2000, revelam o grande crescimento das
igrejas evangélicas e pentecostais. Os últimos recenseamentos têm
também mostrado como nossa população tem-se tornado
progressivamente urbana, provocando verdadeiro inchaço das áreas
metropolitanas. Constata-se que os brasileiros que migram para as
grandes cidades, ao mesmo tempo em que se percebem
desenraizados, expõem-se a um verdadeiro choque de costumes.

Vêem-se, com efeito, mergulhados numa vida quase caótica,
surpreendidos por um ambiente violento, no qual seus valores são
postos em xeque. Obrigam-se, em sua nova situação, ao convívio
com uma sociedade afetada por altos índices de criminalidade,
envolvendo o comércio ilícito de drogas, seqüestros e outras
transgressões morais e éticas que vicejam nos grandes aglomerados
urbanos.
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Não se trata, portanto, de coincidência o crescimento dos

diversos movimentos evangélicos, enquanto a nossa sociedade se
deteriora. O indivíduo que quer sobreviver com dignidade, nesse meio
de hostilidade moral, precisa de amparo espiritual para que não se
deteriore sua própria condição humana.

Uma igreja próxima do povo, que o acolhe, sabe escutá-lo e
demonstra estar ao seu lado, atenta às graves dificuldades de nosso
momento social e econômico: esse tem sido o perfil das instituições
religiosas que se têm desenvolvido nos últimos anos, por todo o
Brasil. Entre elas destaca-se, com inteira justiça, a Igreja Metodista
Wesleyana.

Trazendo em sua denominação as referências ao metodismo e a
John Wesley, a instituição realça a crença no homem como um todo -
corpo, alma e espírito -, bem como a sua responsabilidade social. A
tradição metodista expressa-se em sua reconhecida vocação para a
educação, como fundadora de vários estabelecimentos de ensino,
hoje referências nacionais pela sua qualidade na formação de uma
juventude apta a exercer em plenitude a sua cidadania.

A propósito, John Wesley, fundador, no século XVIII, do Metodismo,
com seu irmão Charles, cujo nome é envergado pela Igreja Metodista
Wesleyana, representa o grande emblema do cidadão cristão. A sua
época, instigava as pessoas a "alimentar os pobres e a vestir os nus",
contestando a noção, ainda hoje infelizmente apoiada por alguns, de
que a pobreza é resultado da preguiça. Seu trabalho social, ajudando
por meio de empréstimo os pequenos comerciantes, tratando os
doentes e oferecendo escolas grátis, sempre caminhou passo a passo
com sua vocação espiritual.

E mostra de sua refinada consciência a última carta que escreveu,
pouco antes de morrer, denunciando a escravatura como "escândalo
da religião da Inglaterra anglicana e da natureza humana".

Integrante do movimento protestante, o metodismo fundado pelos
irmãos Wesley aceitou as três colunas principais da reforma - a
autoridade das escrituras, a justificação pela fé e o sacerdócio
universal dos crentes -, colunas que podem ser simbolizadas em três
fortes vocábulos: palavra, perdão e povo.

Fundada no Brasil em 1967, em Nova Friburgo, a Igreja Metodista
Wesleyana é fruto do que seus principais seguidores chamam de
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"avivamento espiritual". Participaram da fundação os Pastores
Waldemar Gomes de Figueiredo, Gessé Teixeira de Carvalho,
Francisco Teodoro Batista, Idelmício Cabral dos Santos e José
Moreira da Silva. Atualmente com 70 mil membros, dispõe de 400
igrejas em território nacional. Sua separação da igreja metodista do
Brasil fundamenta-se na doutrina do batismo com o Espírito Santo,
como sendo segunda bênção para o crente, e na aceitação da obra
pentecostal. Quatro regiões compõem a administração do serviço
episcopal. Belo Horizonte, honrosamente, é a sede da segunda região
da Igreja Metodista Wesleyana, que, além de atuar em Minas Gerais,
está presente também no Espírito Santo, na Bahia, em Goiás, no
Distrito Federal e no Tocantins. A Assembléia Legislativa reconhece a
importância desta igreja entre as instituições religiosas, ressaltando
seu relevante papel social. Em nome desta Casa e do povo mineiro,
cumprimento os bispos, pastores e demais militantes dessa igreja.

Permito-me lembrar que o êxito de John Wesley se deveu, ao lado
da tarefa religiosa, à ênfase dada ao bom-senso, à solidariedade e às
atitudes práticas, que demonstram que a salvação espiritual do
homem passa também pelo compromisso social com a saúde, a
educação e a cooperação econômica. Esses princípios,
independentemente da filiação religiosa, estão sempre presentes
também na atuação deste parlamento. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Pastor George
Deputado Marco Régis, companheiro incansável, obstinado,

intransigente na luta pelos direitos do cidadão mineiro em defesa de
Minas Gerais, em defesa das nossas Minas Gerais; Deputado Federal
Lincoln Portela, que também não foge à tradição de luta em defesa de
Minas Gerais e que tão bem representa este Estado em Brasília;
Bispo Nilson de Paula Carneiro, exemplo de fé, de conduta ilibada,
que tem sido verdadeiro instrumento de Deus para Minas Gerais e
outros Estados que estão sob sua responsabilidade, e que em sua
luta, muito se assemelha à luta incansável de John Wesley, tão bem
referendada pelo nosso Presidente; Pastor Edilton de Souza, a quem
agradecemos a presença; Pastor Bartolomeu Rodrigues, responsável
pelo Distrito da Igreja Metodista Wesleyana, em Belo Horizonte, no
Bairro Industrial; esposas dos pastores e dos bispos, pastores
membros da Igreja, freqüentadores, amigos que nos acompanham
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pela TV Assembléia, hoje é realmente um dia muito especial para
todos nós. Registro a presença do Deputado Adelino de Carvalho, que
muito nos honra. Certamente, a Igreja Wesleyana é muito grata pelo
reconhecimento que V. Exa. demonstra com sua presença nesta
homenagem.

A Igreja Metodista Wesleyana, como bem acabou de dizer o
Deputado, tem uma história que muito se assemelha à do nosso País,
pois muito lutou para que a fé pudesse ser anunciada, fazendo com
que Wesley, um dos grandes evangelistas, mostrasse para o mundo
que a salvação viria por meio da fé - a salvação justificada pela fé, e
não por meio de obras, de gestos. Wesley foi um desbravador e
estava acima de seu tempo. Sinto-me honrado de prestar esta tão
justa e importante homenagem.

A Igreja Metodista chegou ao Brasil em 1867, trazida por
missionários norte-americanos oriundos do Sul dos Estados Unidos,
que se instalaram no Rio de Janeiro. Somente em 1967, 100 anos
mais tarde, na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ministros
leigos, que militavam na Igreja Metodista do Brasil, deram origem à
Igreja Metodista Wesleyana, numa reunião que ficou conhecida como

A Reunião da Ponte".
A Igreja Metodista do Brasil traz suas origens sólidas firmadas e

confirmadas no grande evangelista John Wesley e por certo teve sua
origem na Palavra de Deus e nos ensinamentos do Espírito Santo.

Por essa razão, quero agradecer ao nosso Presidente, Deputado
Antônio Júlio, aos membros da Mesa e aos demais Deputados que
assinaram o requerimento em que foi solicitada esta homenagem.
Normalmente, precisamos de 26 assinaturas para a realização de
homenagens como esta, mas a maioria dos Deputados que tiveram a
oportunidade de ler o requerimento não hesitaram em assiná-lo, de
forma que obtivemos muito mais do que 26 assinaturas. Os princípios
que norteiam a Igreja Metodista Wesleyana estão muito ligados à fé e
eram pregados com muita autoridade por John Wesley no século
XVIII. Wesley foi um desses homens extraordinários a quem a Bíblia
se refere como "sal da terra". Sua força espiritual era tamanha, que,
ainda muito jovem, se destacou na comunidade anglicana em que era
pastor, atraindo grande número de seguidores, que acabaram por
construir nova Igreja.
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Na época, já admirado por uma legião de fiéis, começou a pregar

em qualquer lugar onde houvesse um grupo interessado em conhecer
a Palavra do Senhor, mas tamanha era a perseguição, que, quando
John Wesley pregava, precisava fazê-lo, muitas vezes, no túmulo de
seu pai. Era o espaço que possuía para a pregação. Continuou
anunciando a mensagem pelas ruas, praças e campos, que passaram
a funcionar como grandes templos a céu aberto, e a sabedoria contida
nos Evangelhos, antes acessível apenas às elites da Inglaterra,
começou a ser levada a todo o povo inglês, conforme o mandamento
contido nas Escrituras.

A experiência vivida por John Wesley ocorreu em Londres em 1738,
deixando para a posteridade sucinta autobiografia espiritual, na qual a
descrição de sua experiência é análise racional de surpreendente
densidade teológica.

A contribuição dos discípulos de John Wesley no Brasil foi muito
grande. Nesse período, a presença deles entre nós é imensurável,
especialmente no campo da educação.

A Igreja Metodista Wesleyana tem a preocupação voltada para a
educação, porque a Igreja crê no homem como um todo: espírito,
alma e corpo, onde temos carne e ossos, mente, emoção e vontade.

Os colégios metodistas do País, como não poderia deixar de ser,
tornaram-se referência de qualidade educacional, contribuindo para a
elevação geral do padrão do ensino ministrado no País. Deve-se o
exemplo do Colégio Piracicabano. Esse Colégio e dezenas de escolas
metodistas existentes de norte a sul do Brasil tiveram grande
participação nos esforços pela redemocratização do País. Por isso
disse que a história da Igreja Metodista se confunde com a do Brasil.
Não só lutou para o desenvolvimento deste País, mas apoiou os
movimentos estudantis e todas as outras iniciativas da nossa
sociedade nesse sentido.

Entre os esforços voltados para o social, destacamos o Orfanato
Bom Pastor, que fica no Estado de São Paulo, e o Lar Ancião, no Rio
de Janeiro.

Por ocasião da reunião do XI Concílio, em 1967, onde se originou a
Igreja Metodista Wesleyana, quero ressaltar o trabalho desenvolvido
pelo Bispo Nilson de Paula Carneiro, um de seus fundadores, que
permanece na direção da Igreja em Minas Gerais.
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Falemos um pouco sobre o Bispo Nilson. Casado com D. Helina

de Araújo Carneiro - aqui ocupando uma das cadeiras do nosso
parlamento -, o Bispo Nilson teve a sua chamada para o Ministério aos
12 anos de idade, a mesma em que o Senhor Jesus começou a
pregar a palavra de Deus. Consagrado Evangelista em 1967,
ordenado Ministro em 19/1/75, foi eleito para o Episcopado em
17/7/87. Hoje é Superintendente Distrital, como o foi também em
Duque de Caxias por dez anos, de 1975 a 1985, e em Cachoeiro do
Itapemirim por três anos, de 1985 a 1987, quando deixou o distrito
onde foi eleito Bispo, Pastoreou nas Igrejas em Pantanal, Coelho da
Rocha, Vila Maria Helena, Parque Fluminense, Duque de Caxias, Dr.
Laureano, Bairro dos Trezentos, Vasco, Jardim Metrópole e tantos
outros bairros do Rio de Janeiro, São José dos Calçados e Cachoeiro
do Itapemirim, além de lecionar Geografia Bíblica, Teologia
Sistemática, Epístolas Paulinas, Tipologia, Atos dos Apóstolos,
Missões, Ética Cristã, os Evangelhos e Cristologia. Ao Bispo Nilson de
Paula Carneiro coube o desafio de assumir a 2 a Região Eclesiástica,
uma das maiores regiões em extensão, a qual abrange os Estados de
Minas Gerais, do Espírito Santo, da Bahia, de Goiás, do Tocantins e o
Distrito Federal.

Minas Gerais foi privilegiada com a vinda desse homem, porque é
um exemplo incansável. Muito nos mostra a luta de John Wesley, que
era obstinado, que não se cansava de pregar o Evangelho, que
naquela época era tão, como disse antes, restrita. Poucos tinham
acesso às escrituras sagradas, ao conhecimento da palavra de Deus.
E John Wesley, com a sua coragem, enfrentando perseguições e
afrontas, tem muitas vezes de pregar no cemitério, em cima do túmulo
de seu pai, porque era o lugar em que poderia ficar sem ser
incomodado.

Wesley demonstra que fez muitos discípulos. E o Senhor Jesus
disse isto: que batizássemos e fizéssemos discípulos, batizando-os
em seu nome. E o Bispo Nilson tem sido esse exemplo.

Minas Gerais tem cerca de 47 Igrejas, aproximadamente com 94
congregações ou pontos de pregação. Cada Distrito tem um
Superintendente, sendo o de Belo Horizonte o não menos dedicado e
lutador Pastor Bartolomeu Rodrigues de Souza.

No total, a Igreja Metodista Wesleyana teve um crescimento de
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33.898 membros, ou seja, e 53,58%. O censo demonstrou que o
número de evangélicos está crescendo no Brasil.

Por essas e outras razões, a Assembléia Legislativa se reúne para
prestar esta importante homenagem. Os Deputados que assinaram o
requerimento compreenderam que, assim como foi dito pelo Senhor
Jesus, que "não se pode esconder uma cidade edificada sobre as
montanhas", não se pode também esconder o importante trabalho
realizado pela Igreja Metodista Wesleyana. Esta Casa dá, com isso,
importante passo de reconhecimento da história de uma igreja que
muito significou e muito vai significar para o desenvolvimento e para a
evangelização do Brasil.

Que o Espírito Santo que iluminou John Wesley esteja sempre
presente naqueles que militam na Igreja Metodista Wesleyana,
inspirando suas palavras e ações na construção da obra divina de
glorificação do Senhor.

Saúdo todos os fiéis metodistas wesleyanos, que dedicam suas
vidas à nobre missão de testemunhar Cristo para o povo mineiro,
levando valioso auxilio material e espiritual às comunidades em que
atuam.

Parabéns, Bispo Nilson de Paula Carneiro e demais Bispos,
Pastores, missionários e obreiros; em nome da nossa querida Elina de
Araújo Carneiro, saúdo as esposas de todos os Bispos e Pastores.
Parabéns pelo trabalho que realizam. Continuem assim, porque o
Senhor é convosco e sempre será, iluminando-os e capacitando-os
para toda boa obra. Parabéns aos membros, que têm feito
maravilhoso trabalho social, educacional e espiritual de recuperação e
de voluntariado, contribuindo enormemente para amenizar as grandes
injustiças sociais no Pais, esquecido e excluído, mas que, graças à
fagulha do Espírito Santo, que foi tão bem plantada por John Wesley,
passará pelo grande avivamento espiritual. Acontecendo esse
avivamento espiritual, podem ter certeza de que o Brasil terá dias
melhores e será nação próspera. Acreditamos nisso, porque "feliz é a
nação cujo Deus é o Senhor". Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem o coral "Lírio dos

Vales", que, sob a regência do maestro Orestes Bento, apresentará a
música "Povo de Deus".
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- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Bispo Nilson de Paula Carneiro
Exmos. Srs. Deputado Marco Régis e Deputado Federal Lincoln

Portela; Sr. Edilton de Souza; Pastor Bartolomeu Rodrigues; Exmo.
Sr. Deputado Pastor George, senhoras e senhores, é uma alegria
para todos nós, membros da Igreja Metodista Wesleyana, este
momento em que estamos sendo reconhecidos por esta magna Casa.
A Igreja Metodista Wesleyana reconhece a posição desta Assembléia,
e rogamos a Deus que continue abençoando seus Deputados e seus
funcionários, que, de uma forma ou de outra, estão prestando grande
serviço não somente ao nosso Estado, mas também ao País.

Gostaria de ler um versículo bíblico, que está no Evangelho de
Mateus, no seu último capítulo, que nos fala de forma tão clara,
evidenciando a presença de Deus, especialmente a de Nosso Senhor
Jesus Cristo, quando, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e
deixou palavra tão interessante para todos nós: "Então, Jesus lhe
disse: 'Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam para a
Galiléia e lá me verão". E, mais tarde, falou-lhes, dizendo: "E-me dado
todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de
todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando a garantir todas as coisas que vos tenho mandado.
E, certamente, estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos".

Estas palavras têm muito a ver com o costume da Igreja Metodista
Wesleyana. Ouvimos o Presidente desta sessão, no seu discurso tão
importante, esta magnífica palavra que nos foi enviada a respeito de
João Wesley, exaltando suas atitudes, seu trabalho e sua maneira de
agir. Quero crer que toda a congregação sentiu-se honrada em poder
ouvir de V. Exa. palavra tão direta, importante, ligada àquele homem
de Deus, que, em 1738, teve seu coração abrasado a ponto de
afirmar: "Minha paróquia é o mundo".

Com estas afirmações, João Wesley não se separou da igreja
histórica a que pertencia, mas mudou as condições de pregar o
Evangelho, não ficando apenas nas quatro paredes do santuário, mas
evangelizando os mineiros - não os naturais de Minas Gerais, mas os
que trabalhavam nas minas profundas.

Pela manhã bem cedo, normalmente pelas 4 horas, já estava em pé,
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orando, jejuando e se preparando para ir ao campo levar a palavra
de Deus aos mineiros, que estariam chegando para o seu trabalho.
Então, ouvindo estes a palavra de Deus, multidões, milhares de
pessoas foram transformadas.

A Inglaterra teve a sua mudança esperada e chegou ao ponto, como
a França, de irmãos lutarem contra irmãos, João Wesley, com toda
sua experiência e vigor espiritual, conseguiu mudar as leis da
Inglaterra. Isso ocorreu pelo incentivo, pela motivação e pela
influência do metodismo.

Para nós, no século em que vivemos, é muito importante ouvir falar
desse homem, João Wesley, que baseou seu trabalho nesta palavra
que ouvimos, saída da boca de Nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura".

Assim como Jesus sentiu a necessidade de os homens e mulheres
não somente ouvirem, mas também receberem a palavra de Deus,
João Wesley, na sua importância e sabedoria como homem de Deus,
formado em vários cursos superiores, falando vários idiomas, pôde
caminhar não somente na Inglaterra, mas também nos Estados
Unidos e outros países, louvando as boas novas de salvação, tudo
isso baseado no "Ide e pregai", que Jesus pronunciou.

Srs. Deputados, irmãos e irmãs em Cristo, esta tem sido a nossa
missão, a nossa tarefa. Estou louvando a Deus porque nesta data, em
que aqui nos encontramos, estamos sendo reconhecidos por esta
Casa, e sabemos que o nosso trabalho não tem sido em vão. Quando
nos voltamos para a pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo, queremos
agradecer-lhe por tudo o que Ele fez por nós, pelo seu amor, pela sua
entrega na cruz do calvário, fazendo-se fraco para que pudéssemos
receber esta importante homenagem.

Que Deus abençoe esta Casa, os participantes deste parlamento.
Que Deus abençoe V. Exa., Sr. Presidente, e todos os funcionários
deste importante Poder. Que a graça de Deus não lhes falte em
momento algum, principalmente nas importantes tarefas que esta
Casa desempenha. Agradecemos-lhes esta homenagem, em nome
não somente da 2a Região Eclesiástica, mas de toda a nossa Igreja,
espalhada por todo o País.

Estamos também agradecidos a Deus, porque conseguimos realizar
importante trabalho no Acre, único Estado onde ainda não atuávamos.
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Esta homenagem representa um sinal de que a Igreja Metodista
Wesleyana está pregando o Evangelho corno Jesus ensinou. Não
estamos atuando apenas no Brasil, mas em alguns pontos da África e
países como índia, Paraguai, Argentina, Bolívia e Colômbia.

Agradecemos o reconhecimento e a maneira como estamos sendo
tratados aqui. Que Deus continue nos iluminando. Que esta Casa seja
exemplo não só para a nossa Igreja, mas para todo o Estado e nosso
País. Esta é nossa oração ao bondoso Deus.

Agradeço ao Deputado Pastor George pela iniciativa do
requerimento que deu origem a esta reunião. Que o seu trabalho e a
sua vida, como ministro de Deus, sejam abençoados. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Senhoras e senhores, o Presidente fará a entrega ao

Bispo Nilson de Paula Carneiro de placa alusiva a esta homenagem,
com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder Legislativo
Estadual à Igreja Metodista Wesleyana, integrada por pessoas
especiais que acreditam no ser humano como um todo: corpo, alma e
espírito em comunhão. A Igreja fundou inúmeros colégios metodistas
que se tornaram referência à qualidade educacional, contribuindo para
a elevação geral do padrão de ensino ministrado em todo o País.
Deputado Antônio Júlio, Présidente.".

O Sr. Presidente - Neste instante em que esta Presidência vai fazer
a entrega da placa, gostaria de convidar os Deputados Pastor George
e Adelino de Carvalho, para que possam participar da entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Apresentação de Dança

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do
grupo de dança Expressão e Louvor.

- Procede-se à apresentação de dança.
Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, ouviremos o Coral Lírio dos Vales, sob a
regência de Orestes Bento, que apresentará a música "Do Senhor é a
Terra".

- Procede-se à apresentação musical.
Realização de Oração

O Sr. Presidente - A pedido dos Deputados evangelistas e deste
Deputado, que também tem ligações com a Igreja Presbiteriana,
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solicitamos ao Bispo Nilson que dê a benção apostólica ao Plenário
e aos telespectadores.

- Procede-se à realização de oração.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos
às autoridades e aos demais convidados, e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para as
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 25, às 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 25/6/2002.). Levanta-se a
reunião.

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

2.209/2002
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O projeto de lei sob comento, do Deputado Eduardo Brandão,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores da Comunidade de Caldeirão - APPCC -, com
sede no Município de São Gotardo.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade 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", c/c o art. 102, IX, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação em causa, eminentemente assistencialista, filantrópica

e sem fins lucrativos, tem por finalidade proporcionar a seus
associados condições dignas de trabalho no campo, proteger a saúde
da família, ofertar cursos profissionalizantes, habilitar e reabilitar
pessoas portadoras de deficiência, proteger o meio ambiente e
incentivar a prática de esportes.

Busca, ainda, solucionar problemas relativos à melhoria e à
adaptação da região às aspirações coletivas. Para tanto, congrega
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órgãos e entidades no município e, fora deste, procura alocar
recursos materiais e humanos em beneficio da comunidade.

O importante trabalho que desenvolve nos leva a opinar pela
concessão do titulo declaratório de utilidade pública à referida
entidade.

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

2.209/2002 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI í4° 1.63712001
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem

a finalidade de instituir o Programa de Resgate Histórico e Valorização
das Comunidades Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais -
Projeto Quilombos - e dar outras providências, tomando por base o
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 a 3. A
Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição
das Emendas nos 1 e 2, da mesma Comissão.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua
aprovação com as Emendas n° 1 a 3, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n°4, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição que ora analisamos objetiva instituir o Projeto

Quilombos, voltado para o resgate histórico e cultural das
comunidades remanescentes dos quilombos, nome originalmente
dado às antigas povoações constituídas por escravos foragidos.
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Destacam-se entre tantos outros os quilombos de Cosme Velho e
Ambrósio, em Minas; os de Jabaquara e Itapetininga, em São Paulo; o
de Quariterê, em Mato Grosso, O mais importante, sem dúvida, foi o
de Palmares, que, por volta de 1630, chegou a ter 10 mil habitantes,
abrigando negros de origens diversas, índios em dificuldades e
brancos pobres.

A proposição abrange, em seu art. 1°, as atividades que considera
essenciais à formação do referido programa, a saber:

a) identificação e demarcação dos territórios ancestrais e das terras
remanescentes de quilombos no Estado;

b) legalização dessas áreas, por meio do ITEFk;
c) levantamento histórico e cultural dessas comunidades pela

Fundação João Pinheiro, UEMG e UFMG;
d) identificação de projetos culturais para enquadramento nas leis de

incentivo à cultura;
e) abertura de linhas de crédito no BDMG para incentivo de turismo

ecológico, cultural e o implemento de projeto de desenvolvimento
comunitário, agrário e social.

As Comissões anteriores, inclusive a de mérito, promoveram
profundo estudo da matéria e apresentaram-lhe emendas a fim de
aperfeiçoá-la.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda n° 1 que objetivava retirar o caráter programático do projeto,
visto que a elaboração e a execução de programas são atividades
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo.
Dessa forma, deu-se nova redação ao art. 1°, aperfeiçoando-lhe o
texto.

Cumpre, neste momento, manifestarmo-nos a respeito do art. 3 0 do
projeto e referendarmos a Emenda n° 2, apresentada pela
mencionada Comissão, opinando por sua aprovação. O autor, ao
propor que seja dada prioridade às comunidades remanescentes de
quilombos no Estado, pelos programas de Geração de Renda e
Qualificação Profissional desenvolvidos pela SETASCAD e geridos
pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda,
em detrimento de outras, estabelece um claro favorecimento a essas
comunidades, em prejuízo das demais que deixariam de ser
beneficiadas pelo referido Programa.
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Assim, entendemos que o órgão competente para avaliar quais

comunidades deverão ser prioritariamente atendidas é o referido
Conselho, que se mostra habilitado sob o ponto de vista instrumental
e legal, para fazer essa triagem.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, inexiste impacto ao erário
público, pois as atividades arroladas na proposição com as quais o
autor intenciona concretizar a futura lei já se encontram no âmbito das
competências dos órgãos afins; não há, pois, que se falar em
repercussão financeira.

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

1.637/2001 no 1 0 turno, com as Emendas de n os 1 a 3, elaboradas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 4,
apresentada pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°2.089/2002

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela torna
obrigatória a adoção de medidas de segurança contra o furto e a troca
de recém-nascidos em maternidades do Estado e dá outras
providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n os 1 e 2, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposição obriga as maternidades públicas do Estado a adotar
medidas de segurança contra a subtração de recém-nascidos de suas
dependências, por meio da colocação de tarjas magnéticas
perceptíveis a sensores com alarme, instalados em todas as saídas
das maternidades públicas.

Versa também o projeto sobre a troca de bebês, estabelecendo que
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as maternidades públicas estão obrigadas a coletar, identificar e
armazenar, por no mínimo 20 anos, amostras de sangue da mãe e da
criança, em condições de climatização que possibilitem o exame de
DNA, com vistas ao esclarecimento de eventuais trocas.

Verificamos que, do ponto de vista financeiro e orçamentário, a
medida implica um custo para os cofres públicos, que, comparado
com os benefícios que trará, são insignificantes. Os gastos derivados
do projeto serão principalmente os relativos à instalação de
dispositivos eletrônicos em todas as maternidades públicas, compra
periódica de tarjas magnéticas a ser usadas nos bebês, custo de
manutenção dos bancos de sangue e contratação de pessoal
especializado.

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

2.089/2002 com as Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria.
PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.170/2000

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em pauta
dispõe sobre a inclusão da Bíblia Sagrada, editada em braile, no
acervo das bibliotecas públicas.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a proposição
retorna agora a esta Comissão, para exame no 2 0 turno, nos termos
do art. 189, c/c o art. 102, VI, "b", do Regimento Interno.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, na forma do vencido no 1° turno,

determina que as unidades integrantes do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas viabilizem o acesso à Bíblia Sagrada aos
portadores de deficiência visual, discriminando os meios a serem
empregados para a consecução do citado objetivo.

Ratificamos as razões expendidas quando da análise da proposição
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em 1° turno, especialmente no que tange à flexibilização que o
projeto em tela, no formato do vencido, pode representar na execução
das medidas que visa a implementar. Foram propostas alternativas
menos dispendiosas e mais práticas para possibilitar o acesso à
Bíblia, com a vantagem de alcançar uma faixa maior de portadores de
deficiência, considerando-se que não são todas as pessoas cegas ou
com defasagem grave de visão que tiveram a oportunidade de
aprender o método braile.

Outro ponto a ser levado em conta é que a possibilidade de se
realizarem parcerias com entidades públicas e privadas interessadas,
visando à cooperação técnica e financeira com o Estado, significa,
potencialmente, um melhor aproveitamento da metodologia e da
experiência adquiridas por diversas entidades que se dedicam à
assistência ao deficiente visual existentes no País.

Conclusão
Pelo exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.170/2000 no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Redação do vencido no 1° turno

PROJETO DE LEI N°1.170/2000
Dispõe sobre o acesso à Bíblia Sagrada aos portadores de

deficiência visual, por intemédio das bibliotecas públicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- As unidades integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas viabilizarão o acesso à Bíblia Sagrada aos portadores de
deficiência visual, podendo optar, conforme os recursos materiais e
humanos disponíveis, pelos seguintes meios:

- inclusão, em seu acervo, de exemplares editados em braile;
II - disponibilização para empréstimo de exemplares gravados em

fitas-cassete;
III - veiculação de exemplares virtuais na Internet, acessíveis por

meio de programas sintetizadores de voz;
IV - outras alternativas que se mostrarem viáveis.
Art. 2° - A meta a que se refere esta lei poderá ser executada com a

colaboração técnica e financeira de entidades públicas e privadas
interessadas, pela realização de convênios ou instrumentos
congêneres.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo

Ribeiro Silva.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.375/2001

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de hasteamento da Bandeira
Nacional e da execução do Hino Nacional nas escolas do Estado.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia, o projeto retorna agora a esta Comissão, para receber
parecer para o 20 turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI, "a",
do Regimento Interno.

Cumprindo as determinações regimentais, integra este parecer a
redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva instituir momento cívico semanal

nas escolas do sistema estadual de educação. A escola é, ainda,
espaço privilegiado não apenas para a sistematização de
conhecimentos, mas, também, para a formação de atitudes,
orientando os jovens para uma participação consciente na vida social.
Diante dessa realidade, não há como negar o mérito e a oportunidade
da iniciativa.

Ratificando as idéias exaradas por esta Comissão no parecer de 1°
turno, a medida proposta não pretende apregoar o patriotismo militar,
que tão desastrosamente fez confundir, na alma de muitos, o culto à
Bandeira e ao Hino Nacional com a causa ditatorial, que mergulhou o
País em longo período de exceção.

O que se procura resgatar é o patriotismo civil, aquele sentimento
capaz de levar o jovem brasileiro a acreditar no seu país como uma
nação viável.

Assim como antes de 1964, os jovens precisam voltar a ter
esperança, a acreditar na sua força de trabalho e de realização, a
enxergar possibilidades futuras e a lutar por seus ideais.
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Diversos estudos sobre aspectos comuns às nações de Primeiro
Mundo são enfáticos ao destacar como fator preponderante a
consciência cívica, que faz com que cada cidadão se orgulhe de seu
país, de sua língua, de suas potencialidades, mesmo nas condições
mais adversas. Citando apenas a América do Norte, é tradicional o
"moment 1 lag" nas escolas. Naquele país, o patriotismo civil está
diariamente refletido nas atitudes dos cidadãos, nas cores da bandeira
espalhadas em tudo que possa lembrar ações heróicas e
democráticas. No cinema ou na televisão, os super-heróis apresentam
suas roupas sempre em azul, vermelho e branco. Nas comemorações
cívicas, a população se veste com as cores da bandeira e espelham o
orgulho por seu país.

No Brasil, somente em períodos de copa do mundo adotamos o
verde e amarelo. Nesse momento sim, o país se irmana, todos se
enchem de orgulho pela pátria, imbuídos do mesmo sentimento:
podemos provar que somos os melhores jogadores de futebol do
mundo.

E necessário que esse sentimento em relação ao Brasil invada o
coração dos jovens brasileiros, de forma arraigada e permanente, não
apenas quando se fala em futebol ou música popular. O jovem
brasileiro precisa acreditar em si mesmo, como indivíduo e como
coletividade, na certeza de que, se cada um fizer a sua parte,
podemos superar todos os obstáculos e levar nosso país a um
desempenho inigualável, seja no aspecto econômico, seja no aspecto
social.

Não nos faltam recursos naturais e potenciais. Falta-nos, apenas,
fortalecer a confiança no potencial humano de nosso país. Quanto a
esse aspecto, não há dúvida de que o passo coletivo inicial para essa
arrancada é que cada cidadão tenha orgulho de ser brasileiro e de
cultivar os símbolos nacionais, consciente de que é possível, pelo
trabalho de todos, construir uma sociedade mais justa e produtiva.

Portanto, a instituição desse momento cívico nas escolas tem o
condão de ser uma semente fundamental, na busca da confiança do
jovem em si mesmo como cidadão e no país como nação.

A realidade das escolas hoje nos apresenta um jovem
desesperançado e sem perspectivas de futuro. Nessa situação, há
uma tendência a que essa energia juvenil resvale em violência, em
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vícios, em uma espécie de rebeldia sem causas.

Conforme apregoa o inigualável Rubem Alves, "o adolescente é,
antes de tudo, um revolucionário". Compete à escola procurar abrir
horizontes aos nossos jovens, criando o ambiente propício para que
possam tornar-se verdadeiros revolucionários do bem, contra as
forças que desagregam a estrutura individual e coletiva, contra as
idéias de que são os brasileiros incapazes ou inferiores, norteando
sua energia para uma verdadeira revolução construtiva, que começa
no amor à pátria e se concretiza na edificação do país que todos
desejamos ter.

Finalmente, cumpre esclarecer que a Lei n° 9.394/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, nos arts. 19 e
20, classifica as instituições de ensino nas seguintes categorias
administrativas: públicas, assim entendias as criadas ou incorporadas,
mantidas e administradas pelo poder público; privadas, assim
entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado, que se desdobram nas seguintes
categorias: particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas.

Diante disso, tendo em vista a necessidade de ajuste da proposição
à nomenclatura introduzida pela LDB, apresentamos a Emenda n° 1,
devendo a ementa do projeto ser posteriormente adequada pela
Comissão de Redação.

Ainda com o intuito de adequar a proposição às denominações e
aos conceitos introduzidos pela LDB, em particular no que concerne
ao tratamento da educação básica como um todo, consideramos ser
mais oportuno que o instante cívico não fique restrito apenas às
escolas de ensino fundamental, mas seja estendido também às
instituições de ensino infantil e de ensino médio. Para tanto,
apresentamos também a Emenda n° 2.

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

1.375/2001 na forma do vencido no 1° turno, com as Emendas n os 1 e
2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "particulares" por "privados".

EMENDA N°2
Substitua-se, no art. 1°, a expressão "ensino fundamental" por
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"educação básica".

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.375/2001

Institui o instante cívico nos estabelecimentos de ensino públicos e
particulares de ensino fundamental, integrantes do sistema estadual
de ensino.

Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino fundamental, públicos e
particulares, integrantes do sistema estadual de ensino, promoverão,
no último dia útil de cada semana, em todos os turnos, durante o ano
letivo, o instante cívico que compreende o hasteamento solene das
Bandeiras Nacional e Estadual e a execução dos Hinos Nacional e à
Bandeira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei n°7.451, de 21 de dezembro de 1978, e o art. 2 0 da Lei 12.304, de
23 de setembro de 1996.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

Carlos Andrada.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.844/2001

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em
epígrafe acrescenta parágrafos ao art. 3° da Lei n° 13.188, de 20/1/99,
que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de
violência no Estado e dá outras providências.

Aprovada em 1° turno, na sua forma original, retorna a proposição a
esta Comissão para receber parecer de 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme foi exposto no parecer desta Comissão para o 1° turno, a

modificação que a autora da proposição pretende introduzir na Lei n°
13.188, de 1999, versa sobre matéria de grande relevância no campo
da defesa dos direitos e garantias fundamentais da pessoa. Ao
preceituar que, em se tratando de vítima dos tipos penais elencados
nos arts. 130 e 213 a 220 do Código Penal, os exames médicos
periciais que se fizerem necessários sejam realizados em hospitais
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conveniados com o poder público, onde a vítima receba, ainda,
assistência médica e psicológica, a proposição busca proporcionar
atendimento diferenciado para a vítima de crimes igualmente
diferenciados, caracterizados pela violência sexual.

No mesmo espírito de assistência às vítimas de violência sexual,
dispõe a proposição que se faça o transporte da pessoa nessas
condições em veículo descaracterizado, minorando assim o
constrangimento próprio de tais casos.

Os dispositivos que se pretende instituir serão, dessa forma, de
grande importância na assistência às vítimas de violência sexual,
possibilitando o aprimoramento da Lei n° 13.188.

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

1.844/2001 em 20 turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - João Leite, relator - Edson Rezende.

PARECER SOBRE A EMENDA N°2, APRESENTADA EM 1° TURNO,
AO PROJETO DE LEI N°199/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em análise
visa autorizar o Poder Executivo a doar imóvel à Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais.

O projeto foi inicialmente distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Por seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1,
apresentada pela Comissão precedente.

Por ocasião da discussão da matéria em Plenário, foi apresentada a
Emenda n° 2, sobre a qual compete a esta Comissão emitir parecer,
nos termos preconizados pelo § 2° do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição em tela de autorizar a transferência de

titularidade de bem público do Estado para a Polícia Militar, órgão
autônomo vinculado diretamente ao Governador do Estado,
atendendo aos dispositivos legais inscritos na Lei Federal n° 8.666, de
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21/6/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitação e contratos da administração
pública e dá outras providências.

Na forma em que o projeto de lei foi apresentado, a Comissão de
Constituição e Justiça percebeu duas impropriedades. Primeiramente,
o imóvel não pertence ao patrimônio do Estado mas, ao patrimônio de
uma de suas autarquias, o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado - DER-MG -, pessoa jurídica de direito público, com
personalidade própria. Basta ler a matrícula n° 11.437, livro 2 -
Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóvel de Curvelo - para
atestar o fato.

No R-01-11.437, da mesma matrícula, encontra-se o registro do
processo de expropriação que sofreram Francisco Gabriel Jovita e
Marcos Valadares Mascarenhas Diniz pelo DER-MG, para a
instalação da sede da Companhia de Policiamento Rodoviário,
obrigando-se, na ocasião, o expropriante a realizar inúmeras obras,
que foram, depois de realizadas, confirmadas na averbação AV-02-
11.437.

Em vista do que foi descrito, claro está que o imóvel pertence ao
citado Departamento, e para fazer valer o que deseja o autor da
matéria foi necessária a apresentação da Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, autorizando a autarquia a doá-lo ao Estado,
pois, embora ambos sejam integrantes do mesmo universo
administrativo, são pessoas jurídicas distintas.

Entretanto, o autor da matéria insiste em que o Estado deve fazer a
doação à Polícia Militar, ao apresentar a emenda sobre a qual
tecemos nossas considerações. Insistimos, porém, que não existe no
patrimônio do Estado o imóvel que o autor pretende disponibilizar.
Esse é o primeiro impedimento. Por pertencer o imóvel ao DER-MG,
este deve constar como entidade doadora no projeto de lei. A
matrícula do referido imóvel é bem clara quanto a esse aspecto.

Outro detalhe a ser apontado é que a PMMG é órgão, não é pessoa,
ou seja, não é sujeito de direitos e obrigações, capaz de contratar no
mundo civil. Sendo a doação um contrato entre pessoas, afirmamos
que o órgão a que aludimos não pode ser o donatário.

Nosso parecer, então, tem necessariamente de ser pela rejeição da
emenda apresentada.
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Conclusão

Em face do aduzido, somos pela rejeição da Emenda n° 2 ao Projeto
de Lei n° 199/99.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Rêmob Aloise - Luiz

Fernando Faria.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.160/2000
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.160/2000, de autoria do Deputado Edson
Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a autorização de
funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento
dos cursos de nível médio, pós-médio e superior na área da saúde,
das instituições de educação integrantes do Sistema Estadual de
Educação e adota outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com
as Emendas n°s 1, 2 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 3 ao vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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°1.160/2000
Dispõe sobre a criação, a autorização de funcionamento, o

acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de
graduação em medicina, odontologia e psicologia oferecidos por
instituições de nível superior do Sistema Estadual de Educação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A criação, a autorização de funcionamento, o

acompanhamento, a avaliação e o reconhecimento dos cursos de
graduação em medicina, odontologia e psicologia oferecidos por
instituições de nível superior integrantes do Sistema Estadual de
Educação observarão o disposto nesta lei.

Art. 20 - Os pedidos de criação e de autorização de funcionamento
dos cursos a que se refere o art. 1° serão encaminhados ao Conselho
Estadual de Educação, após avaliação do Conselho Estadual de
Saúde.
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Art. 3° - O Conselho Estadual de Saúde manifestar-se-á, nos

termos do disposto no art. 2 0 , no prazo de cento e vinte dias, com
base na avaliação, relativamente à região geoeconômica da instituição
postulante, dos fatores de necessidade social, condições de saúde
coletiva e eficácia da atuação dos profissionais da área em questão
bem como na apreciação das autoridades de saúde do município ou
da região na qual se instalará o curso

Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, serão
ouvidos os Conselhos Regionais de Medicina, de Odontologia e de
Psicologia, a Comissão de Ensino Médico da Associação Médica de
Minas Gerais e a Associação Brasileira de Odontologia - Seção Minas
Gerais.

Art. 40 - Após manifestação do Conselho Estadual de Saúde ou
inobservância do prazo estabelecido no art. 3 0 , os pedidos serão
encaminhados ao Conselho Estadual de Educação, para parecer
conclusivo.

Art. 50 - O Conselho Estadual de Educação considerará, em sua
avaliação, além dos requisitos de ordem social e de manutenção, os
constantes dos Padrões Mínimos de Qualidade para Cursos de
Graduação adotados pelas Comissões de Especialistas de Ensino -
COESP - da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da
Educação, sem prejuízo de outros estabelecidos pelo Sistema
Estadual de Educação.

Parágrafo único - Para atender ao requisito de manutenção, a
instituição responsável pela criação do curso comprovará formas de
sustentação financeira, como mensalidades e outros recursos.

Art. 6 0 - As instituições que tiverem seus projetos de criação de
curso aprovados e aquelas que já estiverem em funcionamento serão
objeto de avaliação permanente do Conselho Estadual de Educação,
a fim de se assegurar a efetiva implantação do projeto.

§ 1° - O processo de reconhecimento do curso ficará condicionado à
satisfação das condições de funcionamento estabelecidas pelo
Conselho Estadual de Educação.

§ 20 - Identificadas deficiências ou irregularidades, durante o
processo de avaliação, e esgotado o prazo fixado para o saneamento,
haverá nova avaliação, que poderá resultar na suspensão temporária
ou desativação do curso, segundo as normas vigentes e no limite das
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atribuições do Conselho Estadual de Educação.

Art. 7 0 - O Conselho Estadual de Educação, por meio de decreto
governamental, regulamentará esta lei em até sessenta dias contados
da data de sua publicação.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.176/2002

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.176/2002, de autoria do Governador do

Estado, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária de 2003 e dá outras providências, foi aprovado em turno
único, com as Emendas n os 2, 4, 6, 7, 13, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 36,
38, 41, 44, 46, 52, 53, 61, 84, 90, 110, 112 a 115 e 117 a 122 e as
Subemendas n os 1 às Emendas no s 19, 25, 49, 51, 79 e 81. Foi
suprimido, em votação destacada, o inciso V do art. 7 0 .

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 10 do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°2.176/2002
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de

2003 e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPITULO 1
Disposição Preliminar

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art.
155 da Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2003, que compreendem:

- as diretrizes gerais da Administração Pública Estadual;
II - as diretrizes gerais para o orçamento;
III - as disposições sobre alterações na legislação tributária e

tributário—administrativa;
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IV - a política de aplicação da agência financeira oficial;
V - as disposições sobre a administração da dívida e as operações

de crédito;
VI - as disposições finais.

CAPITULO II
Das Diretrizes Gerais da Administração Pública Estadual

Art. 2 0 - A elaboração das propostas orçamentárias da
Administração Pública Estadual para o exercício de 2003 obedecerá
às seguintes diretrizes gerais:

- precedência, na alocação de recursos, dos programas de
governo constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG - 2000/2003, especialmente dos relativos à garantia de direitos
fundamentais de saúde, habitação, assistência social, segurança,
educação, ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável de
assentamentos rurais, meio ambiente e saneamento básico, não
constituindo tal precedência, todavia, limite à programação das
despesas;

II - busca do equilíbrio das contas do setor público, para que o
Estado possa recuperar sua capacidade de investimento;

III - busca da eficiência dos serviços prestados pelo Estado à
sociedade, mediante o atendimento às suas necessidades básicas;

IV - racionalidade na determinação das ações e na alocação dos
recursos necessários à execução dos subprojetos e subatividades
constantes no programa de trabalho de cada unidade, cumprindo as
diretrizes estabelecidas no PPAG.

CAPÍTULO III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Disposições Gerais

Art. 30 - A lei orçamentária para o exercício de 2003, que
compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado, será elaborada conforme as
diretrizes, os objetivos e as metas estabelecidas no PPAG e nesta lei,
observadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, e da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000,
visando à obtenção dos resultados previstos no Anexo de Metas
Fiscais que integra esta lei.
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Art. 40 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

- função, o maior nível de agregação das diversas áreas de
despesa que competem ao setor público;

II - subtunção, uma partição da função, que visa agregar
determinado subconjunto de despesa do setor público;

III - programa, um instrumento de organização da ação
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos,
que será mensurado por metas estabelecidas no plano plurianual;

IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações
limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a
expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade, um instrumento de programação para alcançar o
objetivo de um programa, que envolve um conjunto de operações que
se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um
produto necessário à manutenção da ação de governo;

VI - operações especiais, as despesas que não contribuem para a
manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto
e que não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou
serviços.

Parágrafo único - Cada programa identificará as ações necessárias
para atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e
operações especiais.

Art. 5 0 - Os valores de receitas e despesas contidos na Lei
Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos
em preços correntes.

Art. 60 - As propostas parciais dos Poderes Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público, do Tribunal de Contas e dos órgãos e entidades
do Poder Executivo serão encaminhadas à Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral até o dia 13 de agosto de 2002,
para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2003, observadas as disposições desta lei.

§ 1° - As propostas parciais a que se refere o "caput" deste artigo
serão elaboradas segundo preços correntes.

§ 20 - O Poder Executivo colocará à disposição dos demais
Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, até 12 de
julho de 2002, os estudos e as estimativas das receitas para o
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exercício de 2003, inclusive da receita corrente liquida, e as
respectivas memórias de cálculo.

Art. 70 - As emendas ao projeto de lei orçamentária com indicação
de recursos provenientes de anulação de dotação, sem prejuízo do
disposto na alínea "b" do inciso III do art. 160 da Constituição do
Estado, não incidirão sobre:

- dotações com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do Tesouro

Estadual;
III - dotações referentes a obras em andamento;
IV - recursos diretamente arrecadados.
Art. 60 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
- demonstrativo consolidado do Orçamento Fiscal;

II - demonstrativo da receita corrente liquida;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e

no desenvolvimento do ensino, para fins do disposto no art. 201 da
Constituição do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção
e no desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no
art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda à Constituição n° 14, de 12 de setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de
saúde, para fins do disposto no § 1° do art. 158 da Constituição do
Estado;

VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e
serviços públicos de saúde, para fins do disposto na Emenda à
Constituição da República n°29, de 13 de setembro de 2000;

VII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados no amparo e
fomento à pesquisa;

VIII - demonstrativo do serviço da divida para 2003, com
identificação da natureza da dívida e discriminação do principal e dos
acessórios, acompanhado da memória de cálculo das estimativas das
despesas com amortização e com juros e encargos;

IX - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos em obras previstos para 2003, especificados por
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município, identificado o estágio em que se encontram;

X - demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do disposto no
art. 169 da Constituição da República e na Lei Complementar Federal
n° 101, de 4 de maio de 2000;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operações Relativas á Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, discriminado por gênero;

XII - demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita e a
despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídio
e benefício de natureza financeira, tributária e creditícia;

XIII - demonstrativo das despesas a serem realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, especificando a fonte e
o montante dos recursos;

XIV - demonstrativo da receita corrente ordinária do Estado,
desdobrada em categorias e subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alíneas e subalíneas;

XV - demonstrativo analítico dos saldos bancários, em 31 de
dezembro de 2001 e em 30 de junho de 2002, das contas que
compõem o caixa único do Estado, com identificação dos órgãos e
entidades titulares.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo,
consideram-se ações e serviços públicos de saúde aqueles
implementados pelos órgãos e entidades vinculados ao Sistema Unico
de Saúde - SUS.

Art. 90 - Na programação de investimento em obras da
Administração Pública Estadual, considerado o imperativo do ajuste
fiscal, será observado o seguinte:

- as obras iniciadas, especialmente as destinadas ao setor de
saúde, terão prioridade sobre as novas;

II - as obras novas somente serão programadas se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econômica e financeira;
b) não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já

iniciadas.
Art. 10—As empresas estatais dependentes não poderão programar

despesas de investimento com recursos próprios quando o seu
custeio for de responsabilidade integral do Tesouro Estadual.
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§ 1° - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos

provenientes de convênio ou contrato que tenha como objetivo
específico a cobertura de despesa de investimento.

§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer
favorável da Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF - e com aprovação do Governador do Estado.

Art. 11 - E obrigatória a consignação de recursos na lei
orçamentária para lastro de contrapartida a empréstimos contratados,
bem como para pagamento de sinal, amortização, juros e outros
encargos.

Art. 12 - A proposta orçamentária consignará previsão de recursos
para financiamento das ações e serviços públicos de saúde, no ano
de 2003, de, no mínimo,: 10,75% (dez vírgula setenta e cinco por
cento) da soma das receitas previstas na Emenda à Constituição da
República n° 29, de 13 de setembro de 2000, a seguir especificadas:

- 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) do
ICMS;

II - 50% (cinqüenta por cento) do Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA;

III - 100% (cem por cento) do Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e Doação de Bens ou Direitos - ITCD;

IV - 100% (cem por cento) do Imposto de Renda incidente na fonte
sobre rendimentos pagos pelo Estado, inclusive por suas autarquias e
fundações;

V - 85% (oitenta e cinco por cento) da transferência do Fundo de
Participação dos Estados - FPE;

VI - 63,75% (sessenta e três vírgula setenta e cinco por cento) da
parcela de 10% (dez por cento) do produto da arrecadação do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

Art. 13 - Os recursos correspondentes a 1% (um por cento) da
receita corrente ordinária do Estado, destinados à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG -, nos
termos do art. 212 da Constituição do Estado, e por ela privativamente
administrados, serão identificados na lei orçamentária por meio de
procedência de recursos especifica, conforme previsto no art. 19
desta lei.
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§ 1°— A FAPEMIG aplicará, no mínimo, 10% (dez por cento) dos

recursos que lhe forem destinados pela Lei Orçamentária de 2003 no
financiamento de projetos de pesquisa desenvolvidos por
pesquisadores individuais ou instituições de direito privado
estabelecidos no Estado.

§ 20 - O contrato de financiamento assegurará à FAPEMIG a
participação nos direitos de propriedade industrial e intelectual dos
produtos e serviços desenvolvidos a partir das pesquisas financiadas,
em percentual equivalente ao valor do financiamento concedido em
relação ao custo total da pesquisa.

§ 3° - Os juros e encargos a serem cobrados do tomador do
financiamento serão definidos pela Conselho Estadual de Ciência e
Tecnologia - CONECIT -, considerando o retorno financeiro potencial,
nas termos do parágrafo anterior.

Art. 14 - As metas físicas constantes no orçamento terão sua
execução registrada no Sistema de Programação, Acompanhamento
e Avaliação da Ação Governamental - SIPAG.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 15 - Para elaboração das propostas orçamentárias com
recursos à conta do Tesouro Estadual, as despesas correntes e de
capital serão limitadas, conforme especificado a seguir:

- os Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas terão como limite o montante fixado na Lei
Orçamentária de 2002;

II - o limite para cada órgão e entidade do Poder Executivo será
estabelecido pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF -, não podendo ultrapassar o montante global fixado na Lei
Orçamentária de 2002.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nos incisos anteriores
as despesas decorrentes de reajustes concedidos ou a conceder aos
servidores e empregados públicos da administração direta ou indireta
e da implantação dos planos de carreira e de reestruturação orgânica,
mediante autorização legislativa, quando for o caso, e as dotações
destinadas ao pagamento de precatórios.

Art. 16 - As despesas com pessoal e encargos previdenciários dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público e do
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Tribunal de Contas serão fixadas considerando os princípios
constitucionais, especialmente os da legalidade e da responsabilidade
e, ainda, os da valorização da capacitação e da profissionalização do
servidor, e o cumprimento da Lei Complementar Federal n° 101, de 4
de maio de 2000.

§ 1° - Serão contabilizadas como outras despesas de pessoal
aquelas provenientes da contratação de pessoal para substituição a
categorias funcionais abrangidas por planos de cargos do quadro de
pessoal do órgão ou entidade.

§ 2° - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, a lei
orçamentária conterá recursos necessários à implantação dos planos
de carreira dos servidores públicos estaduais.

Art. 17 - O Orçamento Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificação por função, subfunção,
programa, projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operações
especiais e seus desdobramentos, indicando, para cada um deles, a
fonte de recurso, a modalidade de aplicação, a procedência e o grupo
de despesa, na seguinte forma:

- 1-Pessoal e encargos sociais;
- 2-Juros e encargos da dívida pública;

III - 3-Outras despesas correntes;
IV - 4-Investimentos;
V - 5-Inversões financeiras;
VI - 6-Amortização da dívida pública.
§ l° A reserva de contingência, prevista no art. 51, será identificada

pelo dígito 9 (nove) no que se refere ao grupo de despesa.
§ 2°— As unidades orçamentárias serão agrupadas em órgãos

orçamentários, entendidos como sendo os de maior nível da
classificação institucional.

§ 3 0 - Os subprojetos e as subatividades serão apresentados com
as respectivas metas e quantificações e serão agrupados em projetos
e atividades, que conterão descrição sucinta de seus objetivos.

§ 40 - As atividades com a mesma finalidade de outras já existentes
serão identificadas pelo mesmo código, independentemente da
unidade executora.

Art. 18 - A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os
recursos serão aplicados diretamente pela unidade detentora do

rÃ



722
crédito orçamentário ou mediante transferência financeira a outras
esferas de governo e está assim discriminada:

- 20-Transferências à União;
II - 30-Transferências a Estados e ao Distrito Federal;
III - 40-Transferências a Municípios;
IV - 50-Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos;
V - 60-Transferências a instituições privadas com fins lucrativos;
VI - 70-Transferências a instituições multigovernamentais nacionais;
VII - 80-Transferências ao exterior;
VIII - 90-Aplicações diretas;
IX - 99-A definir.
§ 1 - A modalidade de aplicação "99-A definir" é de utilização

exclusiva do Poder Legislativo, ficando vedada a execução
orçamentária enquanto não houver sua definição.

§ 20 - As dotações decorrentes de emendas parlamentares ao
projeto de lei orçamentária aprovadas serão identificadas com a
modalidade de aplicação 99.

Art. 19 - A procedência destina-se a indicar se os recursos são
recebidos diretamente ou repassados por outra unidade orçamentária
integrante do Orçamento Fiscal, ou se se destinam à contrapartida ou
a atender às despesas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica e a outras aplicações.

Art. 20 - As fontes de recursos constarão na lei orçamentária com
código próprio que as identifique conforme a origem da receita.

Art. 21 - A modalidade de aplicação e a procedência aprovadas na
lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão ser
modificadas, justificadamente, para atender às necessidades da
execução orçamentária, observados os seguintes procedimentos:

- edição de portaria da Superintendência Central de Orçamento
para a modificação da procedência;

II - alteração no Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI - para a modificação da modalidade de aplicação, feita pela
unidade orçamentária detentora do crédito.

§ 1° - As modificações da modalidade de aplicação serão
evidenciadas mediante publicação mensal da execução orçamentária
da despesa pela Superintendência Central de Contadoria-Geral da
Secretaria de Estado da Fazenda.
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§ 2° - As modificações a que se refere este artigo também

poderão ocorrer quando houver a abertura de crédito suplementar
autorizado na lei orçamentária.

Art. 22 - A alocação dos créditos orçamentários será feita
diretamente à unidade orçamentária responsável pela execução das
ações correspondentes, ficando vedada a consignação de recursos a
título de transferência para unidades integrantes do Orçamento Fiscal.

Art. 23 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por
órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as
disposições previstas em legislação específica, serão destinadas
prioritariamente a atender às despesas de pessoal e encargos sociais.

Art. 24 - Na execução financeira relativa ao exercício de 2003, o
Poder Executivo dará prioridade ao pagamento das despesas inscritas
em Restos a Pagar referentes a precatórios judiciais de natureza
alimentar e trabalhista e a verbas retidas dos servidores públicos
estaduais.

§ 1° - A despesa com precatórios judiciais e cumprimento de
sentenças judiciais será programada, na lei orçamentária, em dotação
específica da unidade orçamentária responsável pelo débito.

§ 20 - Os órgãos e entidades integrantes do Orçamento Fiscal
alocarão os recursos para as despesas com precatórios judiciais, em
suas propostas orçamentárias, com base na relação de débitos
apresentados até 1° de julho de 2002, com valores atualizados até a
referida data, de acordo com o § 1° do art. 100 da Constituição da
República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 30, de
13 de setembro de 2000, especificando, por grupo de despesa:

- o número do precatório;
II - o tipo de causa julgada;
III - a data de autuação do precatório;
IV - o nome do beneficiário;
V - o valor do precatório a ser pago.
§ 3° - Os recursos alocados para os fins previstos neste artigo não

poderão ser cancelados para abertura de crédito adicional com outra
finalidade.

§ 40 - As informações a que se refere o § 2° deste artigo estarão no
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas
Gerais - SIAFI-MG - até o dia 31 de outubro de 2002.
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Art. 25 - A celebração de convênio para transferência de

recursos a entidade privada sem fins lucrativos, bem como a sua
programação na lei orçamentária, estão condicionadas ao
cumprimento do disposto na Lei n° 12.925, de 30 de junho de 1998.
§ 10 - E vedada a celebração de convênio com entidade em

situação irregular, bloqueada na tabela de credores do SIAFI—MG.
§ 20 - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, as caixas

escolares das redes públicas municipal e estadual de ensino estão
dispensadas da observância da Lei n° 12.925, de 30 de junho de
1998.

Art. 26 - Não poderão ser destinados recursos para atender a
despesas com:

- sindicato, associação ou clube de servidores públicos;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração direta

ou indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica.
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo as

destinações de recursos que tenham sido objeto de autorização legal
e as dirigidas a creches e escolas de atendimento pré-escolar.

Art. 27 - A transferência de recursos para município, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência
de estado de calamidade pública decretado no município e
reconhecido pela Assembléia Legislativa, fica condicionada à
comprovação, por parte do município beneficiado, de:

- aplicação regular e eficaz, no ano de 2001, do percentual mínimo
previsto na Constituição da República para a manutenção e o
desenvolvimento do ensino;

II - prestação de contas regular relativa a convênio executado ou a
parcela liberada de convênio em execução, observados os prazos
nele previstos;

III - instituição e arrecadação da totalidade dos impostos de sua
competência previstos na Constituição da República;

IV - atendimento aos requisitos estabelecidos no § 1° do art. 25 da
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.
§ j0 - A transferência de que trata o "caput" deste artigo terá

finalidade específica e estará condicionada ao oferecimento de
contrapartida, pela prefeitura beneficiada, não inferior a:

- 5% (cinco por cento) para os municípios do Estado incluídos na
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área de atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste -
ADENE;

II - 10% (dez por cento) para os municípios do Estado não incluídos
na área de atuação da ADENE;

III - 1% (um por cento) para os municípios cuja quota no Fundo de
Participação dos Municípios - FPM - seja superior ao valor do
repasse do ICMS recebido no mês imediatamente anterior.

§ 2 0 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior não
se aplica às transferências destinadas à cobertura de gastos com
ensino fundamental, com saúde e com ações realizadas nas áreas
identificadas como prioritárias pelos Programas Comunidade Solidária
e Comunidade Ativa e pelo Projeto Alvorada.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas prefeituras, nos valores da
contrapartida a que se refere o § 1° deste artigo, as despesas com
pessoal e os custos de recursos materiais efetivamente utilizados na
execução do convênio, conforme dispuser o respectivo projeto.

§ 40 - E vedada a transferência de recursos a município em situação
irregular, bloqueado na tabela de credores do SIAFI—MG.

Art. 28 - Para cumprimento do disposto no art. 26 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, fica o Estado
autorizado a subscrever debêntures não conversíveis em ações, a
serem emitidas pela Companhia Energética do Estado de Minas
Gerais - CEMIG -, para aplicação em empreendimentos de geração
de energia elétrica constantes no PPAG.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado
Art. 29 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado será composto pela programação de investimentos de
cada empresa em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a
maioria do capital social com direito a voto e discriminará a despesa
por unidade orçamentária, segundo a classificação por função,
subfunção, programa, projeto, atividade e operações especiais,
indicando para cada um deles o detalhamento das aplicações e a
origem do recurso.

Parágrafo único - Os projetos e as atividades conterão sucinta
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descrição de seus objetivos, com as respectivas metas e
quantificações.

Art. 30 - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado será acompanhado de quadros que demonstrem:

- para cada empresa, a origem dos recursos, o detalhamento da
programação de investimentos a serem realizados em 2003 e a
composição da participação societária no capital em 30 de junho de
2002;

II - para o conjunto das empresas que o integram, o resumo das
origens dos recursos e do detalhamento dos investimentos e a
consolidação do programa de investimentos.

Art. 31 - No Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, constituem fontes de recursos e investimentos as
operações que são, respectivamente, origem e aplicação de recursos
e que afetam o passivo e o ativo circulantes, observado o disposto no
art. 188 da Lei Federal n°6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo único - Excluem-se da categoria de receitas e despesas,
para cálculo dos recursos provenientes das operações, os itens que
não implicam entrada ou saída de recursos.

Art. 32 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investimentos, prioritariamente, na contrapartida de financiamento
obtido de agências e organismos nacionais e internacionais.

CAPITULO IV
Das Alterações na Legislação Tributária e Tributário-Administrativa
Art. 33 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa

projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que
objetivem alterar a legislação vigente, com vistas a seu
aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e
ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado
Federal ou decisões judiciais, os quais versarão, em especial, sobre:

- o ICMS, com vistas à adequação da legislação estadual aos
comandos de lei complementar federal ou de resolução do Senado
Federal;

II - o ITCD, com vistas, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

III - o IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de
cálculo, das alíquotas e das hipóteses de incidência, não-incidência e
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isenção e ao aperfeiçoamento dos mecanismos para a
modernização e agilização de sua cobrança, arrecadação e
fiscalização;

IV - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar exeqüível
a sua cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas à revisão de suas
hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de forma a tornar
compatível a arrecadação com os custos dos respectivos serviços;

VI - a instituição de novos tributos ou a modificação daqueles já
instituídos, em decorrência de alteração do texto da Constituição da
República;

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado aplicável
à microempresa, ao microprodutor rural, à empresa de pequeno porte
e ao pequeno produtor rural;

VIII - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e
julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à sua
racionalização, simplificação e agilização;

IX - a aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório
da prática de infração da legislação tributária;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e
arrecadação de tributos, objetivando sua maior justeza, modernização
e eficiência;

XI - o aperfeiçoamento dos processos administrativo-tributários da
Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da completa revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a
padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a
eficácia na prestação de serviços.

CAPITULO V
Da Política de Aplicação da Agência Financeira Oficial

Art. 34 - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -
BDMG -, instituição financeira oficial, cuja missão é promover e
financiar o desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais,
atuará no fomento a projetos e programas de desenvolvimento social
e regional e de ampliação da competitividade dos agentes econômicos
do Estado, de acordo com as definições do seu Projeto Estratégico
2001-2004 e em sintonia com as diretrizes e políticas definidas pelo
Governo Estadual, incluindo o PPAG, observadas também as



728
determinações legais e normativas referentes aos fundos estaduais
dos quais é o gestor ou agente financeiro e demais instruções
aplicáveis ao sistema financeiro nacional.

§ l - O BDMG observará, nos empréstimos e nos financiamentos
concedidos, as políticas de redução das desigualdades regionais, de
geração de emprego e renda, de preservação e melhoria do meio
ambiente, de crescimento e modernização do parque produtivo
sediado no Estado e de melhoria de sua competitividade.

§ 2 0 - Na implementação de programas de fomento, o BDMG
conferirá prioridade aos médios, pequenos e microprodutores rurais, à
agricultura familiar, às cooperativas e associações de produção, ao
artesanato regional, ao ecoturismo, às médias, pequenas e
microempresas e ao desenvolvimento institucional e da infra-estrutura
dos municípios.

§ 3° - O BDMG concederá empréstimo e financiamentos de forma
que lhe seja preservado, no mínimo, o valor e garantida a
remuneração dos custos de captação.

CAPITULO VI
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 35 - A administração da dívida pública estadual interna ou
externa tem por objetivo principal minimizar custos e viabilizar fontes
alternativas de recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 36 - A captação de recursos, na modalidade de operações de
crédito, pela administração direta ou por entidade da administração
indireta, observada a legislação em vigor, será feita mediante a
contratação de financiamentos.

Art. 37 - Na lei orçamentária para o exercício de 2003, as despesas
com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas
com base nas operações contratadas e nas autorizações concedidas
até a data do encaminhamento do projeto de lei à Assembléia
Legislativa.

CAPITULO VII
Disposições Finais

Art. 38 - O superávit financeiro de recursos diretamente
arrecadados - fonte 60 - das autarquias e fundações reverterá como
recurso ordinário no final do exercício financeiro.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo
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os recursos das autarquias e fundações vinculadas ao SUS.
Art. 39 - O Poder Executivo, por meio das unidades centrais de

planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias úteis
contados da data do recebimento, às solicitações, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa, de informações e dados
quantitativos e qualitativos relativos às categorias de programação
que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 40 - Para fins de transparência da gestão fiscal e observando-
se o princípio da publicidade, o Poder Executivo disponibilizará, por
meio do Serviço Integrado de Administração Financeira - SIAFI-
Cidadão - e na "internet", na página da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN:

- a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Proposta Orçamentária e a
Lei Orçamentária Anual;

II - as informações de programação e execução de metas físicas do
Módulo de Acompanhamento do Gasto Público do Sistema de
Programação, Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental
- SIPAG.

Art. 41 - Será assegurado aos membros da Assembléia Legislativa
acesso ao SIAFI—MG, para os fins de acompanhamento e fiscalização
orçamentários a que se refere a alínea RbH do inciso 1 do art. 160 da
Constituição do Estado.

Art. 42 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à
Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total do ICMS,
discriminada por subgrupo, referente ao mês imediatamente anterior.

Art. 43 - Caso seja necessária a limitação do empenho das
dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir a
meta de resultado primário, conforme determinado no art. 9° da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, os montantes a
serem reduzidos e contingenciados serão fixados pela comissão
permanente de que trata o § 2 0 do art. 155 da Constituição do Estado,
a qual indicará os ajustes necessários para o equilíbrio da despesa
com a receita.

§ 1° - Na hipótese prevista no 'caput" deste artigo, o Poder
Executivo demonstrará aos demais Poderes, ao Ministério Público e
ao Tribunal de Contas do Estado a necessidade de limitação de
empenho e de movimentação financeira, expondo os parâmetros
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propostos e as estimativas de receitas e despesas.

§ 2° - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, até
quinze dias após o vencimento do prazo estabelecido no "caput" do
art. 9 0 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000,
relatório, a ser apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, contendo a memória de cálculo das novas estimativas
de receitas e despesas e demonstrando a necessidade da limitação
de empenho e de movimentação financeira.

Art. 44 - Caso o projeto de lei orçamentária não seja sancionado até
31 de dezembro de 2002, a programação nele constante poderá ser
executada para o atendimento das seguintes despesas:

- pagamento de pessoal e de encargos sociais;
II - pagamento de benefícios previdenciários;
III - transferências constitucionais e legais por repartição de receitas

a municípios;
IV - pagamento do serviço da dívida.
Art. 45 - Os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o Tribunal

de Contas e o Ministério Público farão publicar, no órgão oficial dos
Poderes do Estado, até o vigésimo dia do mês subseqüente ao
trimestre vencido, por unidade orçamentária, demonstrativos da
despesa mensal com pessoal e seus encargos.

Parágrafo único - O disposto no caputu deste artigo aplica-se às
autarquias, fundações, empresas estatais dependentes e empresas
controladas pelo Estado.

Art. 46 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize
operações de crédito para refinanciamento da dívida.

Art. 47 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita
após autorização legislativa e mediante a indicação dos recursos
correspondentes.

§ 1° - Os créditos suplementares e especiais a que se refere o
'caput' deste artigo serão elaborados conforme detalhamento
constante no art. 17 desta lei, para o Orçamento Fiscal, e no art. 29,
para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado.

§ 2° - A inclusão de grupos de despesa em subprojetos,
subatividades e nos desdobramentos das operações especiais será
feita por meio de abertura de crédito suplementar.
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Art. 48 - As dotações referentes a despesas com publicação de

atos e matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo único - As despesas com publicação de atos do
Governador do Estado são de responsabilidade da Secretaria de
Estado da Casa Civil.

Art. 49 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em
montante equivalente a, no mínimo, 1% (um por cento) da receita
corrente líquida.

Art. 50 - Fica o Poder Executivo autorizado a destinar recursos
provenientes de dividendos ou de juros sobre capital próprio
referentes à sua participação na CEMIG para aumento de capital da
referida empresa, com a finalidade de investimento na ampliação da
sua capacidade de geração e transmissão de energia elétrica no
Estado.

Art. 51 - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após a
publicação da Lei Orçamentária de 2003, o cronograma anual de
desembolso mensal discriminado por órgão de sua estrutura,
observada, em relação às despesas, a abrangência necessária à
obtenção das metas fiscais.

Art. 52 - As empresaè estatais dependentes, sem prejuízo do
disposto na Lei Federal n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, terão,
no que couber, sua execução orçamentária e financeira registrada no
SIAFI.

Art. 53 - As receitas arrecadadas pelos órgãos e entidades
integrantes do Orçamento Fiscal serão devidamente classificadas e
contabilizadas no SIAR no mês em que ocorrer o ingresso das
receitas no sistema bancário ou em unidade própria de arrecadação.

Art. 54 - A despesa e a assunção de compromisso financeiro serão
empenhadas segundo o regime de competência, em observância ao
inciso II do art. 50 da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 55 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa,
juntamente com o projeto de lei orçamentária, mensagem contendo:

- a análise da conjuntura econômica do Estado;
II - o resumo da política econômica e social do Governo:
III - a memória de cálculo das receitas de capital constantes na lei

orçamentária, especificando as receitas oriundas de ressarcimento da
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União.

Art. 56 - O Poder Executivo encaminhará à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, até
o dia 30 de julho de 2002, o demonstrativo da margem de expansão
das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme exigência
contida no art. 40 , § 2°, inciso V, da Lei Complementar Federal n° 101,
de 4 de maio de 2000.

Art. 57 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa,
juntamente com o projeto de lei orçamentária, o relatório a que se
refere o parágrafo único do art. 45 da Lei Complementar Federal n°
101, de 4 de maio de 2000.

Art. 58 - Para fins do disposto no § 3 0 do art. 16 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, são
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse
os limites previstos nos incisos 1 e II do art. 24 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Art. 59 - A lei orçamentária não preverá recursos para publicidade
superiores aos recursos para a execução das propostas priorizadas
nas audiências públicas regionais realizadas no ano de 1999, em
cumprimento ao disposto no § 2 0 do art. 158 da Constituição do
Estado.

Art. 60 - A proposta orçamentária conterá dotação para a
formulação das políticas de saúde que visem à organização do
sistema de formação de recursos humanos em todos os níveis de
ensino, inclusive de pás-graduação, além da elaboração de
programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal, conforme
disposto na Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990.

Art. 61 - A lei orçamentária conterá dotação destinada à
implantação e estruturação dos Conselhos Tutelares, nos termos do
Programa de Apoio às Ações em Defesa e Garantia dos Direitos da
Criança e do Adolescente, contido na Lei n° 13.472, de 18 de janeiro
de 2000, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG - para o quadriênio 2000-2003.

Art. 62 - A lei orçamentária conterá dotação destinada ao Fundo da
Infância e Adolescência - FIA -, cujos recursos, no percentual mínimo
de 50% (cinqüenta por cento), serão repassados aos fundos
municipais da infância e adolescência.
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Art. 63 - A proposta orçamentária conterá dotação para a

implementação do Plano Diretor de Investimentos contido no Plano
Diretor de Regionalização da Atenção à Saúde, conforme disposto na
Norma Operacional de Assistência à Saúde de 2001/2002 e na Lei
Federal n°8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 64 - A lei orçamentária conterá dotação destinada ao custeio de
implantação das Centrais de Regulação Médica no Estado de Minas
Gerais, conforme disposto na Lei Federal n° 8.142, de 28 de
dezembro de 1990, na Norma Operacional de Assistência à Saúde de
2001/2002, na Portaria MS n°95, 26 de janeiro de 2001, e na Portaria
MS n° 373, de 27 de fevereiro de 2002.

Art. 65 - Na proposta orçamentária do Tribunal de Justiça, serão
previstos recursos para pagamento de subsídios aos Juizes de Paz,
conforme determinam a Lei n° 13.454, de 12 de janeiro de 2000, e a
Lei Complementar n ° 59, de 18 de janeiro de 2001.

Art. 66 - A lei orçamentária destinará recursos para a implantação
de agrovilas, nos termos da Lei n° 13.689, de 28 de julho de 2000.

Art. 67 - O Orçamento Fiscal conterá dotação específica para a
implantação e a estruturação dos circuitos turísticos do Estado.

Art. 68 - A lei orçamentária destinará recursos necessários para o
cumprimento das Leis n°s:

- 12.812, de 28 de abril de 1998, que cria o Programa de
Assistência às Populações Atingidas pela Construção de Barragens -
Pró-Assiste;

II - 13.369, de 30 de novembro de 1999, que cria o Programa de
Incentivo à Formação de Bombeiros Voluntários;

III - 13.432, de 28 de dezembro de 1999, que institui o Programa
Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de Violência;

IV - 13.448, de 10 de janeiro de 2000, que cria o Memorial de
Direitos Humanos.

Art. 69 - A lei orçamentária conterá recursos para o Programa de
Saneamento da Lagoa da Pampulha, no Município de Belo Horizonte.

Art. 70 - Será adotada pelo Estado política de alocação de recursos
para projetos e programas específicos para a comunidade negra, a
serem realizados por intermédio do Conselho de Participação e
Integração da Comunidade Negra de Minas Gerais - CCN-MG.

Art. 71 - Serão consignados no orçamento recursos para
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implantação e manutenção de cursos superiores da Universidade
Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - nos vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 73— Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - João Leite, relator - Aílton Vilela.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 417/2002, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.
Clemente José de Castro, ocorrido em 4/7/2002, em Salinas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Paulo Piau, notificando o falecimento do Sr. Humberto
Oliveira Ferreira, ocorrido em Uberaba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, notificando o falecimento do
Sr. Geraldo Freire da Silva, ocorrido em 2/7/2002, em Brasília, DF. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr. João
Celestino de Oliveira, ocorrido em 2/7/2002, em Pirapora. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
José Cupertino Gonçalves, ocorrido em 1 0/7/2002, em Belo Horizonte.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 2002

ATA

ATA DA 188 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/6/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Carlos
Pimenta - Exibição de vídeo - Palavras do Coronel Rúbio Paulino
Coelho - Palavras do Coronel James Ferreira Santos - Apresentação
musical - Entrega de placas - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Olinto Godinho - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Agostinho

Patrús - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Durval
Angelo - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - José Braga - José Henrique - Maria Olívia.

Abertura	-
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Coronel PM Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete
Militar do Governador, representando o Governador do Estado, Dr.
Itamar Franco; Coronel PM James Ferreira Santos, Secretário-
Executivo da CEDEC-MG; Major da Aeronáutica Wagner Francisco da
Silva Garcia, representando o Coronel-Aviador Márcio João Zaneti,
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica; Nilo
de Abreu Lima, Coordenador de Defesa Civil do Distrito Federal;
Simeão Lopes, Diretor do Instituto de Criminologia, representando o
Secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, Márcio
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Barroso Domingues; Coronel José Maria Gomes, Presidente da
COHAB; José Athiê Campos Cruz, Diretor da Associação Comercial
de Minas; e o Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

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

da Exma. Sra. Secretária de Estado do Trabalho, Assistência Social,
Criança e do Adolescente, Tereza de Lamare.

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

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Gabinete Militar do
Governador do Estado - CEDEC-MG - pelos relevantes serviços
prestados à sociedade mineira.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino

Nacional, que será interpretado pela Banda de Música da Companhia
de Guardas, sob a regência do 1°-Tenente-Músico, João Bernardino
de Araújo Filho.

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

E com intensa satisfação que esta Presidência dá inicio à reunião
especial em homenagem à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
do Gabinete Militar do Governo do Estado - CEDEC -, atendendo a
requerimento apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta e outros
parlamentares.

Este parlamento reconhece a alta relevância da atuação da CEDEC
em prol da população de nosso Estado, notadamente aquela das
áreas mais castigadas pelas intempéries, como é o caso da sofredora
gente da região norte-mineira.

A Defesa Civil surgiu como solução em tempo de guerra, para tentar
proteger os cidadãos, em especial as crianças e os mais velhos, dos
absurdos gerados pelo ímpeto humano da destruição. As guerras,
com sua crueldade, alertaram os governos para os perigos a que se
expunha a população civil. Essa lição, penosamente aprendida,
inspirou o surgimento de uma organização - modelo, que, entre nós,
se estruturou como a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Ao se mostrar eficaz para proteger os cidadãos dos ataques que
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ocorriam durante as guerras, a ação da Defesa Civil tornou-se
aplicável por ocasião dos grandes desastres naturais. Atualmente é
possível prevê-los, adotar medidas para atenuar seus efeitos e opor
resistência às perturbações ocasionadas por fenômenos da natureza.
No entanto, para que a Defesa Civil tenha êxito em suas ações, é
imprescindível o esforço coletivo, com a participação ativa das
populações atingidas pelas calamidades.

A vinculação da CEDEC ao Gabinete Militar do Governador do
Estado promove a articulação entre a sociedade civil e a Polícia
Militar, possibilitando uma atuação conjunta em prol do cidadão. Os
princípios que regem as ações da CEDEC são a democracia, a
cidadania e a solidariedade, sentimento humanitário por excelência.

O atendimento prestado pelo sistema de defesa civil estadual aos
cidadãos, sobretudo aos mais desprovidos, tem sido rápido, decisivo e
constante. Tal eficiência se deve ao planejamento e ao controle
exercidos pela CEDEC.

Para orientar suas atividades, a CEDEC recorre a estudos
científicos, como a meteorologia, e à análise de atos humanos
predatórios que possam interferir nos ciclos da natureza. Defesa civil
implica também defesa do meio ambiente, aplicação de
conhecimentos e discussão sobre os problemas que afetam a
sociedade.

Se queremos, por exemplo, fixar a população no campo e evitar a
sua transferência para as carentes periferias dos grandes centros
urbanos, é preciso refletir sobre as condições em que vivem essas
pessoas. E preciso prover as necessidades do homem do campo para
que ele tenha vontade de permanecer na sua terra.

Muito mais que um órgão assistencial, a Defesa Civil é uma
estrutura ativa e integrada às políticas sociais do Estado. Irmana os
setores civis e militares e reflete as idéias que esta Assembléia
Legislativa, em seu democrático diálogo com o Executivo, tem
procurado pôr em prática.

Portanto, caros representantes e dirigentes da CEDEC,
manifestamos hoje, em nome deste parlamento, o reconhecimento do
Estado de Minas Gerais à prontidão e ao rigor com que têm atuado
para amenizar as adversidades que afligem a nossa população.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta
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Exmos. Srs. 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Wanderley Ávila, neste momento
representando o Presidente desta Casa, Deputado Antônio Júlio, que
recebe também na sua cidade natal, em Pará de Minas, uma
homenagem do seu povo; Cel. Rúbio Paulino Coelho; meu particular
amigo, Cel. James Ferreira Santos - em nome do Cel. James,
queremos cumprimentar todos os militares, que compõem o Gabinete
Militar e, em especial, a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de
Minas Gerais -; Wagner Francisco da Silva Garcia; Nilo de Abreu
Lima; Simeão Lopes; Cel. José Maria Gomes; Dr. José Athiê Campos
Cruz; Prefeitos aqui presentes - quero saudá-los a todos na pessoa do
Presidente da AMAMS -; Prefeito Ronaldo Mota Dias, Srs.
Vereadores, senhoras e senhores, é com vivo entusiasmo que
participo desta reunião especial em homenagem à Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil do Gabinete Militar do Governo do Estado -
CEDEC.

O excelente trabalho realizado por essa Coordenadoria levou-me a
tomar a iniciativa de promover este ato público, que recebeu a
imediata adesão dos colegas Deputados Estaduais desta Casa - e
quero saudá-los a todos, principalmente os que aqui estão. Foi uma
proposta aprovada pela unanimidade desta Casa Legislativa.

A CEDEC, que desfruta de grande prestígio junto à população
mineira, tem forte vocação humanitária. Inspirou-se na idéia ancestral
de solidariedade, que amadureceu e evoluiu com a história e as
civilizações, pois o homem, desde cedo, descobriu a importância do
apoio mútuo para a sua sobrevivência.

Assim, quando os povos organizados passaram a guerrear, tiveram,
em determinado momento, de se preocupar com os que não
participavam das lutas. Na antigüidade, segundo narrativas, foram
adotadas as primeiras providências para proteção das pessoas que
permaneciam na cidade, enquanto os exércitos se deslocavam para
as batalhas.

E durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, que surge uma
organização estruturada para proteger as populações das grandes
cidades e dos centros industriais submetidos ao ataque aéreo inimigo.

Essa organização é estabelecida na Inglaterra, com a denominação
de "civil defense" e visava atenuar o sofrimento da população civil
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vitimada pelos bombardeios alemães. Adotada por outros países
em tempo de paz, a idéia é adaptada para a redução dos efeitos das
calamidades e desastres nacionais, como terremotos, incêndios,
inundações.

Também entre nós, o sistema estadual de defesa civil encarrega-se
de prevenir os efeitos dos transtornos de grande alcance, socorrendo
as populações atingidas, com emprego racional de recursos e o
controle adequado de emergência. A organização do sistema de
socorro à coletividade implica a articulação das entidades públicas
com as forças e os recursos comunitários. As bases de sustentação
da CEDEC são as diversas unidades da Polícia Militar que constituem
as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil.

A CEDEC tem atuado em todas as regiões, mas dedica especial
atenção aos municípios do Norte, Noroeste e Nordeste de Minas, já
que estes têm sido mais duramente atingidos pelas calamidades.

Neste momento, abro um parêntese para trazer, em meu nome, em
nome dos parlamentares que compõem a bancada do Norte de Minas,
do vale do Jequitinhonha, do Mucuri e - por que não? - em nome de
todas as regiões do Estado de Minas Gerais, os nossos sinceros
agradecimentos à CEDEC.•

Foram vários os momentos, principalmente nesses últimos anos,
quando a nossa região enfrenta um estado prolongado de secas, em
que a CEDEC esteve nos auxiliando, mostrando a sua presença, a
sua competência e, principalmente, estando ao lado do mineiro que
passava e ainda passa, infelizmente, por grandes dificuldades.

Cel. James, em nosso nome, em nome dos Prefeitos que aqui estão
e dos que aqui não puderam comparecer, quero trazer o nosso
agradecimento e dizer que nos sentimos amparados por essa
instituição, que é formada por policiais militares, por voluntários, uma
instituição que nunca se furtou a estar presente nos momentos mais
difíceis. Todos sabemos que é exatamente nos momentos difíceis que
encontramos os bons amigos. E a CEDEC, para nós, tem sido uma
instituição amiga, uma instituição presente.

Na verdade, por trás das preocupações dessa Coordenadoria, está
também o interesse em manter o homem em sua região, atenuando o
êxodo para os grandes centros, nos quais ele se confronta com a
marginalidade e a miséria, e acaba, de alguma forma, envolvendo-se
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na crescente criminalidade urbana, que tem sido o principal mal da
sociedade contemporânea.

Entre as tarefas mais amplas da CEDEC, destacam-se a prevenção
aos desastres e o estudo de suas causas. Desse modo, os alertas
meteorológicos mostram, nas diversas regiões do Estado, possíveis
focos de incêndios florestais, em razão da baixa umidade do ar, do
aumento da temperatura e da ausência de chuvas. Como medidas
preventivas, a população das áreas de alto risco é orientada para o
perigo das queimadas, e as brigadas de incêndio florestal
permanecem de sobreaviso.

Levantamentos e pesquisas são também efetuados junto aos órgãos
municipais e do Estado, visando encontrar as causas de eventuais
desastres. Um exemplo a ser lembrado é o dos recentes abalos
sísmicos registrados em Pedro Leopoldo. Nessa oportunidade, a
CEDEC procurou reunir dados sobre a rotina das empresas de
extração de produtos do solo - minérios, calcário, pedras - na região,
incluindo Matozinhos, Mocambeiro e Capim Branco, para encaminhá-
los a especialistas em geociências, com o objetivo de detectar as
possíveis causas dos abalos.

E esse trabalho minucioso e integrado - inteiramente voltado para o
atendimento à população, com o propósito de prevenir as catástrofes
e antecipar os efeitos das intempéries - que tem tornado a Defesa
Civil tão cara ao povo mineiro. E é em nome desse nosso povo que
cumprimento os integrantes da CEDEC, agradecendo-lhes pelos
relevantes serviços prestados, sobretudo em favor dos mais carentes.

Antes do nosso muito obrigado, queria pedir ao Presidente que, no
momento em que esta Casa fizer a entrega da placa alusiva a este
acontecimento, convidasse o nosso Prefeito de Verdelândia, José de
Souza Gomes, para, em nome do seu município e do Norte de Minas,
também prestar um justo reconhecimento à nossa CEDEC. Muito
obrigado!

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Neste instante, será exibido um vídeo institucional

produzido pelo Gabinete Militar do Governador do Estado.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Coronel Rúbio Paulino Coelho
Exmos. Srs. 2°-Secretário da Assembléia, Deputado Wanderle\i
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Ávila, representando o Presidente, Deputado Antônio Júlio; meu
caro amigo, Cel. James Ferreira Santos; Maj. Wagner Francisco da
Silva Garcia; Nilo de Abreu Lima, é um prazer recebê-lo em Belo
Horizonte, nesta data; Dr. Simeão Lopes; Cel. José Maria Gomes;
José Athiê Campos Cruz; Deputado Carlos Pimenta; Srs. Deputados
aqui presentes; Sra. Secretária de Estado do Trabalho da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente; Srs. Prefeitos, militares da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, prezados voluntários da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, senhoras e senhores.

Com grande satisfação e muito orgulho, todos nós, integrantes do
Gabinete Militar do Governador e da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil de Minas Gerais, estamos aqui presentes e sentimo-nos
honrados por esta importante homenagem prestada pelos legítimos
representantes da comunidade mineira não só à CEDEC, mas
também ao Governo do Estado de Minas Gerais.

E um momento especial para agradecermos aos cidadãos, às
entidades, às empresas, aos voluntários, às autoridades, aos
funcionários civis e militares, enfim, a todos que têm contribuído para
a consecução dos objetivos e das atividades inerentes ao Gabinete
Militar e Defesa Civil.

Não poderia deixar, neste momento, de fazer um agradecimento
muito especial ao Cel. James, Secretário Executivo da CEDEC, pois,
tendo-o à frente desse órgão, tudo se torna mais fácil, leve e
prazeroso, ainda mais se considerarmos sua equipe de policiais
militares e do Corpo de Bombeiros, de funcionários civis e, acima de
tudo, de valorosos voluntários, que participam conosco e nos dão
vontade e exemplo para conseguirmos atingir os nossos objetivos.

Portanto, Cel. James, prezado amigo e companheiro, fico muito à
vontade para hoje cumprimentá-lo e dividir com você e toda a nossa
CEDEC esta homenagem prestada.

Entre os diversos programas e atividades desenvolvidos pela Defesa
Civil, temos priorizado as ações visando a minimizar o sofrimento de
nossos irmãos menos favorecidos, na sua árdua luta pela
sobrevivência, atingidos por conseqüências nocivas de eventos
desastrosos, prestando-lhes os necessários auxílios material e moral.

Com a finalidade de prestar um atendimento eficiente junto à
população, o Governo do Estado não mediu esforços em dotar a
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CEDEC de recursos materiais para cumprir suas atribuições.

Nesta oportunidade, registramos nosso profundo agradecimento ao
Exmo. Sr. Governador Itamar Franco, cuja sensibilidade para a
questão social da comunidade mineira é grande, dando-nos o suporte
necessário para o desenvolvimento de nossas atividades.

Quero abrir um parêntese para ressaltar o trabalho incansável do
Governador Itamar Franco à frente do Governo do Estado,
principalmente, no que diz respeito ao Gabinete Militar e à CEDEC,
pois, nos momentos mais aflitivos da comunidade mineira, esteve
presente, como, por exemplo, na época das enchentes de janeiro e
fevereiro. Ele viajou pelas regiões mais atingidas do Estado e, em
momento algum, deixou de acatar as principais reivindicações e as
necessidades primeiras das comunidades.

O Governo do Estado determinou que se atendesse a todos os
nossos pedidos de ações emergenciais, envolvendo a Polícia Militar, o
Corpo de Bombeiros, a Secretaria da Agricultura, o Departamento de
Estradas e Rodagens, a Secretaria do Meio Ambiente, a CEMIG e a
COPASA, e executou todas as ações necessárias ao
restabelecimento da ordem.

Recentemente tivemos a satisfação de receber do Governador do
Estado novos equipamentos, viaturas, materiais de Primeiro Mundo,
que hoje estão à disposição do povo de Minas Gerais, por meio da
CEDEC. Felizmente, nosso Governador tem atendido a todos os
pleitos, e os policiais militares e Bombeiros, cada vez mais, estão
aperfeiçoando seu trabalho, através de cursos, estágios e seminários.

Para a satisfação do povo de Minas Gerais, podemos dizer que a
nossa Defesa Civil está entre as melhores do Brasil. Esse fato pode
ser confirmado pelo Ministro da Integração Nacional, que aqui esteve
no início do ano. E motivo de orgulho e também de agradecimento ao
nosso Governador por essas ações recentes, junto à Defesa Civil. A
mais recente foi a sua ordem de serviço com vistas a dotar a nossa
Defesa Civil de um centro de emergência. Estamos envolvidos nesse
trabalho junto aos demais órgãos do Estado, instalando a nova Defesa
Civil, que está sendo extremamente bem conduzida pelo nosso
Secretário Executivo, Cel. James. Essa central de emergência será
instalada na Rua Manaus, no 6° andar do prédio do DEOP, onde
contaremos com os integrantes dos diversos órgãos, do IGAM, do
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Instituto de Gestão de Aguas, e da CEMIG, com meteorologistas e
geólogos, que participarão das ações da Defesa Civil do Estado. Esse
é mais um passo importantíssimo que a Defesa Civil dá no sentido do
aprimoramento e da busca da qualidade no atendimento às
comunidades mineiras.

Todos nós temos uma soma de deveres a cumprir. A vida exige de
cada um o direito de lutar e vencer. Os únicos títulos de orgulho que
devemos ostentar têm de ser os mesmos para todos: trabalho e
honradez.

Nesta memorável data e neste Plenário, onde somos sabedores do
empenho dos Srs. Deputados na discussão e na elaboração das leis e
no debate de assuntos de interesse da nossa comunidade das Gerais,
agradeço a manifestação de apreço e de carinho do Legislativo
Estadual, tão bem conduzido pelo Exmo. Sr. Deputado Antônio Júlio,
pelo acatamento da proposta do companheiro integrante desta Casa,
Deputado Carlos Pimenta, a quem agradeço pela distinção,
apresentando nossa profunda gratidão por esta homenagem que, por
certo, será um grande marco do Gabinete Militar do Governador e da
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Ao nosso Deputado Carlos
Pimenta, o nosso agradecimento especial pelo seu trabalho e pela
preocupação extrema em conduzir as questões relativas a desastres e
às questões relativas ao sofrimento do povo, principalmente do vale
do Jequitinhonha e do Norte de Minas Gerais. Os Deputados desta
Casa mantêm contatos constantes com o Gabinete Militar e com a
CEDEC, sempre com a preocupação de minorar o sofrimento das
comunidades mais carentes de Minas Gerais. Felizmente, temos tido
uma relação respeitosa, que cresce cada vez mais no sentido de
contribuir para uma Minas Gerais mais forte e mais saudável do ponto
de vista social, principalmente.

O direito à vida há que nortear sempre as ações dos Governadores
em todos os níveis, seja no federal, no estadual ou no municipal. A
vida, bem supremo a ser preservado, constitui, em última análise, o
foco e objeto de todas as ações de defesa civil.

Aproveito a oportunidade para ratificar o nosso apreço, lealdade e
distinta consideração para com os insignes integrantes da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, formulando efusivos votos de êxito e
continuado sucesso nos propósitos de interesse da comunidade
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mineira, colocando-nos à disposição do Gabinete Militar do
Governador.

Que Deus nos ilumine e nos proteja na labuta diária, guiando-nos
sob os ditames da lei e da justiça, para que possamos cumprir, de
maneira honrosa e digna, nossa nobre missão neste plano de vida.
Muito obrigado por esta homenagem.

Palavras do Coronel James Ferreira dos Santos
Deputado Wanderley Ávila, representando o Presidente, Deputado

Antônio Júlio; meu Comandante, Cel. Rúbio Paulino Coelho; Maj.
Wagner Francisco da Silva Garcia; meu amigo, Dr. Nilo de Abreu
Lima; Dr. Simeão Lopes; Com. José Maria Gomes; José Athiê
Campos Cruz; meu querido Deputado Carlos Pimenta; Deputado
Dimas; demais Deputados presentes; meus caros colegas da Defesa
Civil, do Gabinete Militar e da Polícia Militar; amigos voluntários da
Defesa Civil dos municípios; demais amigos presentes; Prefeito Zé de
Tide, que está representando os demais Prefeitos; meu caro amigo
Ronaldo Mota, da AMAMS, com quem temos um bom relacionamento,
tendo em vista que uma das principais atividades-fim do Gabinete
Militar da CEDEC são os municípios da antiga área da SUDENE, que
agora se chama ADENE e inclui os municípios da área do Mucuri.
Quando estava vindo para a Assembléia, pensei em fazer uma
afirmativa e acho que vou fazê-la: a Assembléia vive sem a CEDEC,
mas, atualmente, a CEDEC não vive sem a Assembléia. Vou explicar.
A Assembléia tem-se constituído em um sismógrafo social, captando
as ansiedades e as tensões sociais. Sabe onde está acontecendo a
fome, o frio, os desastres, onde tem uma ponte caída, onde tem uma
estrada destruída. Esses subsídios e informações têm chegado à
CEDEC com uma velocidade muito grande, à frente até da imprensa e
das informações da nossa PM-2, ou do serviço reservado do nosso
Bombeiro. Por isso, temos podido tomar medidas rápidas para
socorrer a nossa comunidade, além de trazer também algumas boas
soluções.

Posso citar dois casos aqui. Um, por solicitação de um Deputado
que levantou informações sobre um centro de drogados da cidade de
Caetanópolis. Mandei uma equipe até lá, levando alimentos e roupas.
Quando a equipe chegou com esses alimentos, os internos estavam
ali, esforçando-se para vencer o vício, e a direção da Casa não sabia
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mais o que fazer porque naquele dia não tinham mais alimentos. E
foi através da informação de um Deputado que pudemos chegar lá.
Temos aqui nossa funcionária Adelaide, que esteve em Felixlândia,
onde fomos socorrer uma creche que é chefiada por irmãs de
caridade que já tinham envidado todos os esforços possíveis para
conseguir alimentos para suas crianças, que são muito carentes. Elas
já tinham conseguido alimentos para o almoço e estavam pensando
no que fariam para o jantar.

Segundo a Adelaide, quando viram o veículo da CEDEC chegar,
pensaram ter sido obra da providência divina. Quando colocamos as
cestas básicas no pátio, reuniram-se e oraram. Foi através de uma
informação da Assembléia que pudemos socorrê-los.

Desde quando começamos, em 1999, desencadeamos várias ações
com a participação dos Deputados. No ano 2000, naquele período
chuvoso do Sul de Minas, tivemos uma assessoria muito boa dos
Deputados. Fizemos uma campanha, em nível nacional, para
arrecadar donativos para aquela região. Vieram tantos donativos que
os comerciantes pediram-nos para parar, porque tinham
compromissos a serem quitados e não estavam vendendo. Aí fizemos
contato com os Deputados do Norte de Minas, que estava enfrentando
a seca, para passar esses donativos para a população. Seguindo
sugestão dos Deputados do Norte de Minas, passamos muitas coisas
para aquela região, claro, com a permissão dos doadores. Muita coisa
dessa campanha, então, foi para o Norte de Minas.

Posteriormente, conversando com o Maj. Teixeira, mostrei-lhe a
necessidade de fazermos um programa de voluntários na CEDEC,
porque passei muito aperto com os donativos recebidos. Estes vieram
até do exterior. Mesmo com a colaboração da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, sem um programa de voluntários bem
estruturados, não íamos dar conta do recado.

Logo a seguir, fizemos um teste com a campanha 505 Fome e Vale
do Jequitinhonha. Houve uma repercussão tão grande que foi um
teste de fogo para os nossos primeiros voluntários, e até o pessoal da
Defesa Civil, que nos ajudou muito também. O Dr. Caiafa, advogado
da Casa Civil, disse-nos que uma campanha como aquela só a da
Campanha do Ouro para o Brasil, dos "Diários Associados". Ele nunca
viu uma campanha que arrecadasse tanta coisa quanto foi a
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Campanha SOS Jequitinhonha.

Posteriormente, fizemos a campanha Natal sem Fome, além de
outras, que tiveram a participação do nosso pessoal da Defesa Civil.
Mas a Defesa Civil do Estado não faz só isso. Acho importante
divulgar outras ações que ela faz. Por exemplo, temos o nosso
programa de abastecimento de água, por meio dos nossos
caminhões-pipa, distribuídos prioritamente no Norte de Minas, vales
do Jequitinhonha e do Mucuri. Cerca de 200 caminhões estão nesses
municípios desde 1990. Eles são da carga da Defesa Civil. Temos,
ainda, o programa de assistência à saúde, 400 ambulâncias, que
também pertencem à carga da Defesa Civil. Elas estão à disposição
das Prefeituras. Precisamos renovar essa frota, que já está bastante
antiga. E uma partipação do Gabinete Militar e da CEDEC junto às
Prefeituras.

Temos o programa de apoio aos pequenos agricultores, dividido em
duas partes: patrulhas motomecanizadas, que os Prefeitos, através
das associações, utilizam para melhorar as estradas de terra, e as
patrulhas agrícolas, tratores e outros materiais, utilizados para
pequenas agriculturas. Esse material é cedido às associações, que,
em troca de uma pequena contribuição, fazem sua manutenção. Acho
que é uma participação muito boa, porque é um incentivo ao
federalismo, à participação do Estado, do município, das associações,
porque ninguém pode sobreviver sozinho.

Temos ainda o Pró-Agasalho, implementado todo ano. No ano
passado, compramos 125 mil cobertores. Estamos comprando
novamente, não nessa quantidade, devido à situação financeira do
Estado. Estamos tocando essa campanha, porque ela tem dado bons
resultados. Dentro de pouco tempo, iremos distribuir o que
arrecadamos.

Temos o Programa Estadual de Recuperação de Poços Artesianos
Tamponados. Em 2000 convidei o Ronaldo na CEDEC e pedi uma
sugestão. Disse a ele que tínhamos R$400.000,00 da Loteria Mineira
e que teríamos de usar isso para equipar poço artesiano. Ele disse
que a CEDEC compraria o material e a Prefeitura faria o serviço. Com
R$400.000,00, equipamos 138 poços artesianos. Foi um dinheiro
muito bem aproveitado. Foi um recurso que valeu muito para aquela
região, porque havia locais onde as pessoas andavam 3km a 4km
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para buscar água, mas viam o poço artesiano perfurado, com a
água lá em baixo, e não tinham como retirá-la.

Temos ainda as nossas frentes produtivas de trabalho, a Bolsa-
Renda, que, apesar de ser custeada com recurso federal, com
contrapartida estadual, é coordenada pela Defesa Civil. Temos o
Programa Emergencial de Seca, em que distribuímos cerca de
R$3.000.000,00 em cestas básicas. Inclusive, os números da CEDEC,
de 1999 até hoje, são números muitos bons com relação a material
adquirido. Adquirimos quase 1 milhão de cestas básicas e cerca de
700 mil colchões e cobertores. Para a população, pode ser um
número pequeno, mas, para o Estado e para a nossa estrutura, é um
número bastante considerável, comparando com outras gestões e
com as atividades nossas em relação aos demais órgãos que são
responsáveis também por essa área e que falam que não conseguem
fazer o que a CEDEC faz. Temos convênio com o INCRA e temos
curso de defesa civil para nossa CONDEC. São cursos de defesa civil
em convênio com o Governo Federal, com instrutores até do exterior.
Acho que a Defesa Civil teve a oportunidade de falar sobre o que faz,
o que é, e temos oportunidade agora de falar sobre isso.

Essa é também uma oportunidade para agradecer ao Deputado
Carlos Pimenta, ao Manoel Santana, à Graziela, que muito se
esforçaram com relação a esta solenidade; ao Cel. Rúbio, pela
confiança depositada em nossos funcionários civis, tanto da CEDEC
quanto do Gabinete Militar, nossos colegas da Polícia Militar, nossos
companheiros da CONDEC, nossos visitantes do Distrito Federal.
Quero dizer que a grande novidade é o nosso Centro de Emergência.
Ações isoladas do Estado estavam sendo feitas sem o controle de um
órgão especial. Acontecia um envenenamento de água, o Bombeiro ia
lá e fazia a ocorrência; o pessoal da Secretaria da Saúde ia lá e
recolhia amostras; o pessoal do meio ambiente ia lá e fazia o seu
trabalho. Mas um trabalho participativo, onde toda a documentação
produzida fosse direcionada para um local, fosse mandada para o
Poder Judiciário, para o Ministério Público, aferindo-se
responsabilidades, determinando-se medidas para sanear o problema,
um trabalho como esse que está sendo feito em Pedro Leopoldo, que
está sendo feito para verificar onde vai acontecer uma tragédia,
através do alerta metereológico, através da prevenção de enchentes.
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Acho que esse Centro de Emergência é uma grande novidade, e
os senhores vão ter notícias. E um trabalho participativo, com bons
resultados, tanto é que estamos comemorando nada mais nada
menos que esse trabalho participativo, em que quem está nos
homenageando participou também desse sucesso. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir a banda de

música da Companhia de Polícia de Guardas, que, sob a regência do
1°-Tenente-Músico João Bernardino de Araújo Filho, interpretará as
seguintes músicas: "Flor Amorosa" e "Aquarela do Brasil".

- Procede-se à apresentação musical.
Entrega de Placas

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de fazer a entrega ao
Cel. Rúbio Paulino Coelho, Chefe do Gabinete Militar do Governador
do Estado e Coordenador de Defesa Civil, de placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "Em nosso Estado, a Defesa
Civil constitui a estrutura governamental de planejamento e execução,
que visa prevenir conseqüências nocivas e socorrer populações
atingidas pelo infortúnio. A homenagem do Poder Legislativo Estadual
à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Gabinete Militar do
Governador do Estado e a seus integrantes pelos relevantes serviços
prestados ao povo mineiro. Deputado Antônio Júlio, Presidente.".

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de fazer a entrega ao

Cel. James Ferreira Santos, Secretário Executivo da CEDEC, Minas
Gerais, de placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes
dizeres:

"O ano de 1977 marca, na história da Polícia Militar de Minas Gerais,
o ingresso de um homem que percorreria brilhante trajetória de
vitórias, conquistas e reconhecimentos. A Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais homenageia o Cel.PM James Ferreira Santos
pela extraordinária qualidade de seu trabalho e constante dedicação à
Polícia Militar e à comunidade mineira. Deputado Antônio Júlio
Presidente.".

- Procede-se à entrega da placa.
O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Carlos

Pimenta, esta Presidência abre uma exceção e convida a comparecer
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à Mesa o Prefeito de Verdelândia, José de Sousa Gomes, nosso
querido Zé de Tide, que fará a entrega de uma placa alusiva a esta
homenagem ao Coronel James Ferreira Santos.

- Procede-se à entrega da placa.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, e
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para as reuniões especiais de segunda-feira, dia 1° de
julho, às 8h30min e às 14 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.637/2001

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, tem
a finalidade de instituir o Programa de Resgate Histórico e Valorização
das Comunidades Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais -
Projeto Quilombos - e dar outras providências, tomando por base o
art. 68 do Ato das Diposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°5 1 a 3. A
Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela rejeição
das Emendas nos 1 e 2, da mesma Comissão.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou pela sua
aprovação com as Emendas n° 1 a 3, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda n°4, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição que ora analisamos objetiva instituir o Projeto

Quilombos, voltado para o resgate histórico e cultural das
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comunidades remanescentes dos quilombos, nome originalmente
dado às antigas povoações constituídas por escravos foragidos.

Destacam-se entre tantos outros os quilombos de Cosme Velho e
Ambrósia, em Minas; os de Jabaquara e Itapetininga, em São Paulo; o
de Quariterê, em Mato Grosso. O mais importante, sem dúvida, foi o
de Palmares, que, por volta de 1630, chegou a ter 10 mil habitantes,
abrigando negros de origens diversas, índios em dificuldades e
brancos pobres.

A proposição abrange, em seu art. 1°, as atividades que considera
essenciais à formação do referido programa, a saber:

a) identificação e demarcação dos territórios ancestrais e das terras
remanescentes de quilombos no Estado;

b) legalização dessas áreas, por meio do ITER;
c) levantamento histórico e cultural dessas comunidades pela

Fundação João Pinheiro, UEMG e UFMG;
d) identificação de projetos culturais para enquadramento nas leis de

incentivo à cultura;
e) abertura de linhas de crédito no BDMG para incentivo de turismo

ecológico, cultural e o implemento de projeto de desenvolvimento
comunitário, agrário e social.

As Comissões anteriores, inclusive a de mérito, promoveram
profundo estudo da matéria e apresentaram-lhe emendas a fim de
aperfeiçoá-la.

Por seu turno, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a
Emenda n° 1, que objetivava retirar o caráter programático do projeto,
visto que a elaboração e a execução de programas são atividades
eminentemente administrativas, de competência do Poder Executivo.
Dessa forma, deu-se nova redação ao art. 1°, aperfeiçoando-lhe o
texto.

Cumpre, neste momento, manifestarmo-nos a respeito do art. 3 0 do
projeto e referendarmos a Emenda n° 2, apresentada pela
mencionada Comissão, opinando por sua aprovação. O autor, ao
propor que seja dada prioridade às comunidades remanescentes de
quilombos no Estado, pelos programas de Geração de Renda e
Qualificação Profissional desenvolvidos pela SETASCAD e geridos
pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda,
em detrimento de outras, estabelece um claro favorecimento a essas
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comunidades, em prejuízo das demais que deixariam de ser
beneficiadas pelo referido Programa.

Assim, entendemos que o órgão competente para avaliar quais
comunidades deverão ser prioritariamente atendidas é o referido
Conselho, que se mostra habilitado, sob os pontos de vista
instrumental e legal, para fazer essa triagem.

Sob a ótica financeiro-orçamentária, inexiste impacto ao erário
público, pois as atividades arroladas na proposição com as quais o
autor intenciona concretizar a futura lei já se encontram no âmbito das
competências dos órgãos afins; não há, pois, que se falar em
repercussão financeira.

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

1.637/2001 no 1° turno, com as Emendas de n os 1 a 3, elaboradas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda n° 4,
apresentada pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio, relator - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aioise.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2002

ATAS

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

LEI N°15.157
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, João Paulo e Márcio Cunha, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
"ad hoc", Deputado Bené Guedes, declara aberta a reunião e informa
que ela se destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a
designar o relator. A Presidência determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva a atuar como
escrutinador. Realizada a contagem dos votos, são eleitos os
Deputados Bené Guedes e Geraldo Rezende para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Após tomar posse
como Presidente da Comissão, o Deputado Bené Guedes designa o
Deputado Geraldo Rezende para relatar a matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Bené Guedes, Presidente - Geraldo Rezende - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À

PROPOSIÇÃO DE LEI N°15.157
As quinze horas e quinze minutos do dia três de julho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bené
Guedes, Geraldo Rezende, Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Bené Guedes, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
o parecer do relator. Em seguida, passa a palavra ao relator,
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Deputado Geraldo Rezende, para a leitura de seu parecer. Passa-
se à fase de discussão e votação do parecer, quando fazem uso da
palavra os parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. E aprovado o parecer, que conclui pela manutenção do
veto. A Presidência suspende a reunião para a lavratura desta ata.
Reabertos os trabalhos, e atendendo a requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, a Presidência dispensa a leitura desta ata, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da comissão, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Bené Guedes, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Geraldo Rezende.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL

As dez horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de maio de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rogério Correia, Fábio Avelar e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 30 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação é aprovado requerimento do Deputado Rogério Correia em
que solicita sejam suspensos os trabalhos da Comissão, a partir de
29/5/2002, por um prazo de até 35 dias, a fim de se proceder à
elaboração do relatório final da Comissão, e, nesse período, seja
resguardado à Comissão o prazo de três dias para apreciação do
referido relatório. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Paulo Pettersen - Elbe Brandão.

ATA DA 105a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista,
Geraldo Rezende, Aílton Vilela, Eduardo Hermeto e Sávio Souza
Cruz, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Cristiano Canêdo e Eduardo Brandão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei ri°s 2.219, 2.221, 2.222, 2.229, 2.232 e 2.233/2002
(Deputado Agostinho Silveira); 2.213, 2.216, 2.224 e 2.234/2002
Deputado Eduardo Hermeto); 2.218 e 2.230/2002 (Deputado Sávio
Souza Cruz); 2.214, 2.223, 2.226, 2.228 e 2.231/2002 (Deputado
Aílton Vilela); 2.217, 2.220, 2.225 e 2.227/2002 (Deputado Ermano
Batista). O Presidente dá prosseguimento à discussão o parecer sobre
o Projeto de Lei n° 2.172/2002. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento do relator, Deputado Sávio Souza Cruz, que solicita seja
convertido o Projeto de Lei n° 2.172/2002 em deligência ao Secretário
da Saúde e ao Secretário de Administração. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1 0 turno, dos Projetos
de Lei nos 1.416/2001 e 2.160/2002 (relator: Deputado Eduardo
Hermeto). Após discussão e votação, é aprovado, no 1° turno, o
parecer pela antijuridicidadé do Projeto de Lei n° 1.968/2002 (relator:
Deputado Ermano Batista) Passa-se ã 2' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente dá prosseguimento
à discussão o parecer do relator, Deputado Geraldo Rezende, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei n°2.215/2002. Após discussão e votação, é rejeitado o parecer.
Nos termos do art. 138, § 3°, do Regimento Interno, o Presidente
designa o Deputado Ermano Batista novo relator da referida matéria, o
qual passa a emitir seu parecer, que conclui pela ilegalidade do
Projeto de Lei n°2.215/2002. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer. Neste momento, o Deputado Ermano Batista retira-se do
recinto. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade dos Projetos de Lei nos 2.084 e 2.198, ambos
com a Emenda n°1, 2.191, 2.206, 2.211/2002 (relator: Deputado
Eduardo Hermeto); 2.107, 2.193, 2.197, 2.209 com a Emenda n°1
(relator: Deputado AFIton Vilela); 2.192, 2.196, 2.200, 2.204,
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2.210/2002 e (relator: Deputado Sávio Souza Cruz, em virtude de
redistribuição) 2.208/2002 com a Emenda n°1 (relator: Deputado Sávio
Souza Cruz). A seguir, o Deputado Sávio Souza Cruz procede à
leitura dos pareceres do relator, Deputado Ermano Batista, em turno
único, sobre os Projetos de Lei n os 2.199, 2.201, 2.207 e 2.212/2002,
que concluem pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade das
referidas matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Passa-se à 3 a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos que solicitam diligências ao autor dos Projetos de Lei
n°5 2.188 e 2.194/2002. 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, 2 de julho de 2002.
Geraldo Rezende, Presidente - Aílton Vilela - Agostinho Silveira -

Sávio Souza Cruz.
ATA DA 40a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de

junho de dois mil e dois, comparece na Sala das Comissões o
Deputado Paulo Piau, membro da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente declara aberta a reunião, dá por
aprovada a ata da reunião anterior, que é por ele subscrita. O
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir explanação sobre
o Projeto Cidadão Educador, que, nos moldes do Projeto Veredas,
visa à implantação emergencial de curso superior para Professores
Regentes A3 e A4 e à apreciação das matérias constantes no edital
de convocação. O Presidente designa o Deputado José Henrique
como relator do Substitutivo n.° 1 ao Projeto de Lei n° 854/2000 e o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva como relator do Projeto de Lei n°
1.254/2000, no 20 turno. Tendo em vista a inexistência de quórum
para apreciação das proposições, o Presidente à parte especial da
reunião e registra a presença dos Srs. Fernando César Lemos e Maria
Helena Paes, membros do Projeto GAM; Rânia Tameirão Oliveira,
Vereadora de Lagoa Santa; Mário de Assis, Presidente da FAPAEMG;
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Ricardo de Castro Lara, da Rotcel Indústrias Químicas; e Olavo
Thompson, da Horizonte Vídeos, os quais são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem
ao debate, faz suas considerações iniciais e passa a palavra aos
convidados, para que façam sua exposição. Registra-se a presença
dos alunos da Escola Municipal Pedro Viena, do Distrito de Campinho,
no Município de Lagoa Santa. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Paulo Piau, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro

Silva.
ATA DA 26a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1 0 DO ART. 204
DO REGIMENTO INTERNO - E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e seis de junho de dois mil e dois,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Anderson Adauto, Dilzon Meio, Sebastião Navarro Vieira e Maria
OIívia (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Andrada, por
indicação da Liderança do PSDB ), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Diizon Meio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. José Augusto Trópia Reis,
Secretário da Fazenda, e Desembargador Gudesteu Biber Sampaio,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente da
Comissão, na condição de relator do parecer de turno único do Projeto
de Lei n° 2.176/2002, determina a distribuição de avulsos do seu
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parecer, que conclui pela aprovação das matérias com as
Emendas n°5 2, 4, 7, 23, 28, 29, 33, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 52, 53, 84,
90, 103 e 110; com as Emendas nos 19, 25, 49, 51, 81 na forma das
subemendas que receberam o n° 1; com as Emendas n°5 112 a 118,
apresentadas; e pela rejeição das Emendas n° s 1, 3, 5, 6, 8, 9 a 18,
20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 50,
54 a 80, 82, 83, 85 a 89, 91 a 101, 104 a 109 e 111. Esclarecemos
que, com a aprovação das Emendas nos 33, 38, 41, 84 e 117, ficam
prejudicadas as Emendas n os 11, 17, 30, 43, 54, 55, 89 e 111. A
Emenda n° 102 foi retirada pela autora. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
conjuntas, amanhã, dia 27/6/2002, às 110h30min e às 114h30min
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Márcio Kangussu - Dilzon Meio - Gil

Pereira.
ATA DA 54 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de

junho de dois mil e dois, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados Eduardo Brandão, Hely Tarqüinio, Cristiano Canêdo,
Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Durval Angelo.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. Passa-se à l Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.759/2001 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pelo relator, Deputado Cristiano Canêdo. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
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e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n°1.071/2000, da Deputada Maria Olívia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, a realizar-se na terça-feira, dia 2/7/2002, às 14h30min,
com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre os Projetos de
Lei nos 1.764/2001 e 1.939/2002, do Governador do Estado, e
2.17912002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Cristiano Canêdo - Hely Tarqüínio -

Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 92a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dois de julho de dois mil e dois, comparecem na

Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Dilzon Meio, Luiz
Fernando Faria, Rêmolo Aloise e Sávio Souza Cruz (substituindo este
ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e suspende a reunião até às 13h45rnin. Reabertos
os trabalhos, com a presença dos Deputados Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Rêrnolo Aloise e Luiz Fernando Faria, o Presidente retira as
matérias da pauta, por não cumprirem pressupostos regimentais,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Ivair Nogueira - Luiz Fernando Faria -

Rêmolo Aloise.
ATA DA 1 Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

ESPECIAL DA PROSTITUIÇÃO INFANTIL
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho de dois
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mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rogério Correia, Elbe Brandão e Paulo Petersen, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Rogério Correia, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Petersen, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final dos
trabalhos da Comissão e comunica o recebimento de correspondência
do Vereador Miguel Alves Ferreira Júnior, Presidente da CPI da
Câmara Municipal de Araxá (publicada no "Diário do Legislativo" em
27/6/2002). O Presidente suspende os trabalhos até as 14hs15min. As
141h26min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Rogério Correia, Elbe Brandão, Jorge Eduardo de Oliveira, Paulo
Petersen e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão.
Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita à Deputada Elbe
Brandão, relatora da Comissão, que proceda à leitura de seu relatório.
Feita a leitura do relatório final, na fase de discussão, usam a palavra
os Deputados Márcio Kangussu e Rogério Correia. Colocado em
votação, é aprovado o relatório final da Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência determina a lavratura da presente
ata e suspende os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, a Presidência dispensa a leitura da presente ata, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Rogério Correia, Presidente - Elbe Brandão - Márcio Kangussu.

ATA DA 56a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO

As quinze horas e trinta minutos do dia dois de julho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Elaine Matozinhos, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aílton Vilela, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei nos
1.009/2000, 1.639/2001, 1.938, 1.972/2002, 1.495/2001, 2.000, 2.072,
2.082, 2.110, 2.111, 2.117/2002 e à Deputada Elaine Matozinhos os
Projetos de Lei n os 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.140, 2.144, 2.145,
2.153/2002. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n os 1.009/2000, 1.639/2001, 1.938 e 1.972/2002
(relator: Deputado Aítton Vilela). Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre matéria
de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nos 1.495/2001, 2.000, 2.072, 2.082, 2.110, 2.111, 2.11712002
(relator: Deputado Aílton Vitela), e 2.134, 2.135, 2.136, 2.137, 2.140,
2.144, 2.145, 2.153/2002 (relatora: Deputada Elaine Matozinhos).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Mauro Lobo - Hely Tarqüínio.

ATA DA 93a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dezesseis horas do dia dois de julho de dois mil e dois,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, lvair
Nogueira, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Rinaldo Junqueira de Barros, Secretário
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de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura,
publicado no "Diário do Legislativo" do dia 28/6/2002 e Boletim
Informativo do Tribunal de Contas da União, referente ao período de
10 a 1416/2002. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 1.93712002, no 2 0 turno (Deputado Antônio Carlos
Andrada) e Projetos de Lei n os 1.665 e 1.764/2001, no 1° turno
(Deputado Ivair Nogueira). Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2 0 turno, dos
Projetos de Lei n°5 518/99 na forma do vencido no 1° turno com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado Rêmolo Aloise) e 1.623/2001 na
forma apresentada (relator: Deputado Mauro Lobo). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente- Luiz Fernando Faria - Dilzon Meio -

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

LEI N°15.200
Às quinze horas e cinco minutos do dia três de julho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e
informa não haver ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A seguir, esclarece que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. A
Presidência determina a distribuição das cédulas de votação aos
Deputados membros da Comissão presentes e convida o Deputado
Dilzon Meio a atuar como escrutinador. Apurada a votação, são eleitos
para Presidente, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, com três
votos, e para Vice-Presidente, o Deputado Diizon Meio, também com
três votos. 0 Presidente "ad hoc" declara empossado o Vice-
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Presidente eleito, passando-lhe a direção dos trabalhos. Este, por
sua vez, dá posse ao Presidente eleito, que, a seguir, designa o
Deputado Luiz Fernando Faria relator da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada às 15h30min do mesmo dia,
com a finalidade de se apreciar o parecer do relator acima
mencionado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Fernando

Faria.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À
PROPOSIÇÃO DE LEI N° 15.200

As quinze horas e trinta minutos do dia três de julho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Dilzon Meio e Luiz Fernando Faria, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dilzon Meio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 15.200, constante
na pauta. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei n°
15.200, em turno único (relator: Deputado Luiz Fernando Faria).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os
trabalhos por 5 minutos para que se lavre a ata desta reunião.
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Dilzon
Meio que proceda à leitura da ata. Em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, o Presidente
dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares e encerra os trabalhos da
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Comissão.
Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Dilzon Meio - Luiz Fernando

Faria.
ATA DA 57a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

REDAÇÃO
As dez horas e quinze minutos do dia quatro de julho de dois mil e

dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Mauro Lobo e Hely Tarqüínio (substituindo este ao
Deputado Amilcar Martins, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui ao Deputado Mauro Lobo os Projetos de
Lei n°5 518/99, 1.759, 1.865, 1.384, 1.909/2001, 2.073, 2.150, 2.151,
2.154, 2.155/2002, e ao Deputado Hely Tarqüinio os Projetos de Lei
n os 2.156, 2.157, 2.162, 2.164, 2.166, 2.168, 2.173, 2.174,
2.178/2002. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n os 518/99, 1.759 e 1.865/2001 (relator: Deputado
Mauro Lobo). Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos
1.384, 1.909/2001, 2.073, 2.150, 2.151, 2.154, 2.155/2002 (relator:
Deputado Mauro Lobo), e 2.156, 2.157, 2.162, 2.164, 2.166, 2.168,
2.173, 2.174, 2.178/2002 (relator: Deputado Hely Tarqüínio).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 5/7/2002, às 10
horas e às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de julho de 2002.
Aílton Vilela, Presidente - Mauro Lobo - Jorge Eduardo de Oliveira.

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

2.231/2002
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Deputado Antônio Júlio, por meio do Projeto de Lei n°2.231/2002,

pretende seja declarada de utilidade pública a Federação Mineira de
Tênis de Mesa, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme dispõe o art. 103,
1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Federação Mineira de Tênis de Mesa, fundada em 25/4/74, é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade:
a) dirigir, difundir, promover e incentivar no Estado o tênis de mesa;
b) promover a realização de campeonatos e torneios desportivos

com a participação de representações regionais ou de associações
desportivas;

c) representar o esporte no âmbito nacional, com poderes para
celebrar acordos, convênios, assim como orientar, coordenar,
condicionar e fiscalizar os seus filiados em relação às atividades
estaduais.

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

2.231/2002 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de julho de 2002.
Paulo Piau, relator.

rÀ



766

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2002

MANIFESTAÇÕES

A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, "b" a
"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de repúdio pelo assassinato do jornalista Tim Lopes (Requerimento
n°3.410/2002, da Deputada Maria Olivia);

de congratulações com o radialista Helinho Dipe pelos 10 anos de
seu programa "Show da Manhã" (Requerimento n° 3.427/2002, do
Deputado Marco Régis).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE JULHO DE 2002

ERRATAS

ATA DA 243a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/5/2001
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de

18/5/2001, na pág. 24, col. 1, sob o titulo "OFICIOS", exclua-se o
resumo do ofício do Sr. José Ferraz, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, e, logo após o Projeto de Lei n° 1.539/2001, inclua-se o
seguinte ofício:

"OFICIO N° 1712001*
Belo Horizonte, 3 de maio de 2001.
Senhor Deputado,
Em atendimento à Lei Orgânica desta Corte, encaminho a V. Exa. a

Prestação de Contas deste Tribunal, relativa ao exercício de 2000,
elaborada nos termos da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de
2000.

Cordialmente,
Conselheiro José Ferraz, Presidente."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

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

ATA DA 341 a 	ORDINÁRIA, EM 9/4/2002
Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de

11/4/2002, na pág. 19, col. 3, sob o titulo "OFICIOS", exclua-se o
resumo do ofício do Sr. José Ferraz da Silva, Presidente do Tribunal
de Contas do Estado, e, logo após o Projeto de Lei n° 2.088/2002,
inclua-se o seguinte ofício:

"OFICIO No 18*
Belo Horizonte, 2 de abril de 2002.
Senhor Deputado,
Em atendimento à Lei Complementar n° 33/94, encaminho a V. Exa.

a Prestação de Contas deste Tribunal, relativa ao exercício de 2001,
elaborada nos termos da Instrução Normativa n° 04199 - TCMG.

Cordialmente,
José Ferraz da Silva, Conselheiro Presidente."
- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2002

ATA

ATA DA 192 a REUNIÃO ESPECIAL, EM 217/2002
Presidência do Deputado Ivo José

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Homenagem póstuma
- Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Sargento
Rodrigues - Exibição de vídeo - Palavras do Coronel Edgar Estevo da
Silva - Entrega de placa - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelino de Carvalho -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Arlen Santiago -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Meio
- Dimas Rodrigues - Djalhia Diniz - Eduardo Brandão - Fábio Avelar -
Geraldo Rezende - João Paulo - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel
Martini - Paulo Piau - Sargento Rodrigues.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 20h15min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário,
para procederá leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à

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

O locutor - Convido a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Coronel
da Polícia Mütar James Ferreira Santos, representando o Sr.
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco, e também o Comandante-
Geral da Polícia Militar, Cel. Alvaro Antônio Nicolau; Coronel Antônio
Damásio Soares, Chefe do Estado Maior do Corpo de Bombeiros
Militar, representando o Comandante-Geral, Cel. Osmar Duarte
Marcelino; Paulo de Meio Franco, Secretário de Estado da Habitação
e Desenvolvimento Urbano; Simeão Lopes, diretor do Instituto de
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Criminologia, representando o Secretário de Estado da Segurança
Publica, Dr. Márcio Barroso Domingues; Décio de Carvalho Mitre,
Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Coronel Aviador Márcio João
Zanetti, Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica; Capitão Antônio Cláudio de Souza Leite, representando
o Comandante da 4a Divisão de Exército; José Maria Gomes,
Presidente da COHAB; e o Deputado Sargento Rodrigues, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Cel. José Francisco Maciel,

Diretor de Contabilidade e Finanças do CBM; do CeI. Emerson
Antônio Costa, Diretor de Apoio Logístico do CBM; do Pastor
Jerônimo Onofre, Secretário Municipal de Defesa Social e Cidadania,
representando o Prefeito Municipal de Contagem, Sr. Ademir Lucas;
do Cel. Zeder Gonçalves do Patrocínio, Presidente da União do
Pessoal da Polícia Militar, e do Sr. Werner Rohlfs, Vice-Presidente da
Sociedade Mineira de Engenheiros.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Corpo de

Bombeiros Militar pelos relevantes serviços prestados à sociedade
mineira.

Homenagem Póstuma
O locutor - Em virtude de decreto editado ontem pelo Governador do

Estado, declarando luto oficial no Estado por três dias, pelo
falecimento do líder espiritualista e filantropo Francisco Cândido
Xavier, não haverá execução do Hino Nacional. Da mesma forma, a
Banda do Corpo de Bombeiros não fará sua apresentação, como
estava previsto. Convidamos os presentes a permanecer de pé para
um minuto de silêncio pelo falecimento do grande mineiro Chico
Xavier.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência tem a satisfação de dar início à reunião especial em
que, por requerimento do nobre Deputado Sargento Rodrigues e
outros parlamentares, a Assembléia Legislativa comemora o Dia
Nacional do Bombeiro. Temos a honra, como representantes do povo
mineiro, de prestar justa homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar.
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Criado no início do século com a denominação de Seção de

Bombeiros, no local onde atualmente se encontra o Terminal
Rodoviário de Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros vem prestando,
com extrema dedicação, relevantes serviços à população do Estado.
As atividades da corporação não se restringem, em absoluto, ao
combate a incêndios, O Corpo de Bombeiros é responsável pela
localização e pelo salvamento de pessoas, animais e bens, pelo
resgate de pessoas e animais mortos e, por meio da guarnição de
resgate, pela prestação do suporte de vida necessário em
emergências médicas. E oportuno salientar que, no ano passado, o
número de ocorrências de natureza assistencial foi quatro vezes
superior ao de ocorrências de combate a incêndios.

O Corpo de Bombeiros trabalha junto à comunidade com projetos de
grande alcance social, que visam à prevenção e à educação da
população. Um deles é o Bombeiro na Escola, que tem como objetivo
levar às crianças da ? a 4a séries do ensino fundamental informações
sobre prevenção e combate a incêndios, noções de primeiros socorros
e prevenção de acidentes domésticos, além de noções sobre os
efeitos danosos e devastadores das drogas. O Projeto Bombeirinhos,
por sua vez, visa a levar a alunos das redes pública e particular, com
idade entre 7 e 12 e entre 13 e 17 anos, informações sobre prevenção
e combate a incêndios, salvamento em altura, salvamentos aquático e
terrestre, primeiros socorros e materiais operacionais de bombeiro, e
noções de informática.

Queremos assinalar ainda a importância do Programa de Divulgação
da Natação, que promove o ensino com o objetivo de minimizar as
ocorrências de afogamento e estimular salutar integração comunitária
na área de cada batalhão.

Com essas considerações enaltecemos a atuação exemplar desses
heróicos "homens do fogo", que colocam em risco sua vida para salvar
a vida dos cidadãos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues
Sr. Presidente, Srs. Deputados, autoridades, senhoras e senhores,

público que nos vê pela TV Assembléia, é uma honra estar aqui
prestando esta homenagem. Bravos e heróicos soldados do fogo,
símbolo heróico da solidariedade do ser humano, o Corpo de
Bombeiros Militar vem construindo uma história de bravura, coragem e

rÁ



772

dedicação, tendo por objetivo socorrer e ajudar o próximo nos
momentos de maior risco e dificuldade.

Criado em 31/8/11, o Corpo de Bombeiros Militar conta hoje com
efetivo aproximado de 3.890 homens. O trabalho desempenhado por
esses profissionais é de extrema importância para a população, uma
vez que não hesitam em sacrificar a própria vida para salvar outra. A
transposição de inúmeras barreiras e dificuldades rumo ao bem-estar
e segurança dos cidadãos faz com que os bombeiros sejam
admirados por todas as camadas da população. Pergunte a uma
criança o que quer ser quando crescer e, provavelmente, ouvirá a
palavra mágica: "bombeiro'.

O inesquecível ato terrorista de 11 de setembro ao 'World Trade
Center", nos Estados Unidos, demonstrou ao mundo a bravura e a
coragem dos bombeiros. Tentando desesperadamente salvar vidas,
muitos deles morreram, cumprindo seu dever, como verdadeiros
heróis de um acontecimento que entrou para a história da
humanidade. Assim como esses, muitos outros heróis também
perdem sua vida pelo mundo afora, todos os dias, sem que fiquemos
sabendo, empenhados em honrar a função que lhes é concedida. Seja
enchente, incêndio, acidente de carro e, até mesmo um gatinho preso
no telhado: lá estão eles. Ao ouvir qualquer gemido, salva o pobre, o
rico, independentemente. Fortes e destemidos soldados...

A missão constitucional do Corpo de Bombeiros é coordenar e
executar as ações de defesa civil, proteção e socorro públicos,
prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, perícias de
incêndio e estabelecimento de normas relativas à segurança das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de
catástrofe. E essa missão vem sendo brilhantemente executada pelo
Corpo de Bombeiros, com competência e dedicação.

Há três anos, neste Plenário, aprovamos a Emenda à Constituição
n° 39, que desvinculava o Corpo de Bombeiros da Policia Militar. De lá
para cá, muita coisa mudou. O Corpo de Bombeiros ainda enfrenta
muitas dificuldades para se adaptar à nova realidade, tendo muitas
vezes que agir como os super-heróis. Mas nada diminui o brilho e a
coragem desses bravos e destemidos soldados do fogo.

Ter a oportunidade de homenageá-los é mais do que uma honra; é
um privilégio, pois tenho certeza de que cada uma das vítimas por
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eles um dia socorrida, ou mesmo qualquer cidadão mineiro que
confia plenamente nesses homens, gostaria de ter essa oportunidade,
de estar aqui no meu lugar e poder dizer-lhes o quanto é bom ter a
certeza de que basta discar 193 para ser prontamente atendidos.

Por tudo isso é que prestamos essa homenagem, a primeira de
muitas que certamente virão. Por tudo isso é que, em nome do povo
mineiro, digo: muito obrigado ao amigo certo das horas incertas!
Obrigado àquele que é, de fato, o único super-herói que tem telefone!
Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Neste instante, será exibido um vídeo institucional

produzido pelo Corpo de Bombeiros.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Coronel Edgar Estevo da Silva
Mensagem do Comando-Geral - Funcionando continuamente desde

1947, quando se reuniu em caráter constituinte, o parlamento mineiro
é a expressão da vontade popular, além de possuir e utilizar com
mestria a arma mais eficiente em tempo de paz: o poder de legislar. E
aqui que os diversos segmentos sociais encontram espaço para
conflitarem objetivos diversos, transmutando-os em interesse comum.

Hoje, com as CPIs e a interiorização de seus trabalhos, a
Assembléia Legislativa está pisando o chão rústico das
desigualdades, e não só apresenta propostas como interfere no
determinismo, alterando horizontes sombrios com ações que levam da
austeridade no trato com a coisa pública e do equilíbrio nas relações
de trabalho à melhoria de vida.

Talvez seja essa modernidade, esse realismo no trabalho legislativo,
que tenha levado o Bombeiro Militar Sargento Rodrigues a propor esta
importante homenagem ao Corpo de Bombeiros, esses altaneiros
soldados do fogo, que não esperam recompensas, senão vida digna e
o prazer do dever cumprido.

O vermelho de nossas viaturas é energia a desafiar a morte. Em 32
municípios mineiros e em 44 quartéis, neste momento, os Bombeiros
estão a postos. Irrompa o sinistro, e os veremos correndo contra o
tempo e o ceifador invisível, que na crueza do cotidiano tentará levar
vidas humanas.

Bombeiros de Minas Gerais, é muita responsabilidade e incrível
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empreitada comandar o Corpo de Bombeiros.
Ressalto o vocábulo "comandar' para afirmar que a direção de

nossa instituição é participativa, não somente quando nos reunimos
no Comando-Geral para deliberarmos sobre assuntos de relevância,
mas também quando dirigentes de associações ou clubes sugerem,
discordam ou apóiam determinados posicionamentos institucionais.

No período anterior à Revolução Industrial, enormes embarcações
eram movimentadas com a força sincronizada de dezenas de braços e
remos. Os remadores, encerrados no porão, criam que o comandante
os levaria a bom destino. O comandante do navio, por sua vez, teria
de confiar no observador do mastro principal, que o alertaria dos
obstáculos; dependeria do timoneiro, para manobrar; além de não
poder prescindir do imediato, do taifeiro ou do auxiliar mais simplório.
Quando o timoneiro desviava a embarcação de uma rocha ou de um
banco de areia, não era o comandante que dirigia o leme; nesse
momento especial, único, era o subalterno que poderia salvar a
embarcação ou levá-la a pique. Da mesma forma, quando em uma
ocorrência o soldado mais modesto dirige o jato de água ou socorre
um ferido, é ele o comandante da corporação. Agirá em nome de
todos os bombeiros, e, em sua atuação, louvável ou condenável, se
verá todo o Corpo de Bombeiros.

Felizmente, nossos combatentes sabem disso e estão comandando
bem a corporação. No anonimato, atuam nas atividades de prevenção
e atendem rapidamente no princípio de incêndio ou de pânico,
evitando sinistros ou minimizando os danos, para que vidas e bens
sejam salvos com a melhor relação custo-benefício. Porque tal
filosofia é realidade, reconhecemos de público o valor do grande
estadista, Dr. Itamar Franco. Em seu Governo, consolidamos nossa
identidade profissional e resgatamos nossa dignidade como
servidores públicos. A corporação mudou para melhor. Os resultados
já são mensuráveis: a Diretoria de Atividades Técnicas recebe todo o
apoio possível para otimizar a prevenção contra incêndio ou pânico; a
nossa frota conta com dezenas de viaturas novas e ao todo já
incorporamos 80 veículos; há duas turmas de Cadetes em formação,
que terão curso superior específico na atividade Bombeiro Militar,
renovando a nossa oficialidade muito brevemente; estamos iniciando
o curso de Soldados para 460 recrutas, que se somarão aos quase 4
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mil Bombeiros da ativa; reciclamos e treinamos continuamente.

Enfim, o Corpo de Bombeiros caminha com passos seguros. No
entanto, a atualidade continuamente nos apresenta mudanças, e nós,
como pessoas e instituição, não ficaremos olhando o mundo pela
janela. Do futuro, a Corporação não tem nenhum temor. Mudaremos,
aprimorar-nos-emos e faremos nossa parte. Existindo desde a
descoberta do fogo, para evitar que, fora de controle, fosse fatal,
nossa atividade é indispensável. Com o advento do Estado e a
profissionalização do nosso trabalho, hoje somos daquele a
manifestação. Se no atual modelo sócio-econômico há tecnologia e
profissionais múltiplos para atuarem em todas as áreas substituindo o
poder público, o Estado mínimo deverá ter o Bombeiro. Em países
mais antigos e mais desenvolvidos, que passaram pelo processo de
desenvolvimento que passamos, é assim. Não há outras opções
viáveis. A mobilização popular no voluntariado ou e outras iniciativas
atuais se somam à nossa capacidade de resposta, e a elas somos
simpáticos. Quando o cidadão, sem teto, for acometido por sinistro de
grande vulto ao qual a resposta solidária de seus pares não dê
resultado eficiente e, desprovido de renda, não puder custear seu
socorrimento, o Estado atendê-lo-á. Seu clamor ecoará pelas vielas, e
veremos o Bombeiro solidário, rápido, pronto a desempenhar seu
papel secular de fazer o bem sem olhar a quem.

Com essa perenidade, o Como de Bombeiros entende que as
gerações futuras de Bombeiros e de parlamentares, ao visitarem o
local especial onde manteremos à mostra e com orgulho o registro
desta homenagem, testemunharão que, sem deixarmos de lutar por
nossos ideais, mantivemos o respeito mútuo e fizemos amigos,
alcançando objetivos que, com certeza, serão também os deles,
porque são comunitários. Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
217/2002, Dia Nacional do Bombeiro. Mais do que uma profissão, uma
vida da qual muito nos orgulhamos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Sr. Presidente fará entrega ao

representante do Cel. Osmar Duarte Marcelino placa alusiva a esta
homenagem, com os seguintes dizeres: "A homenagem do Poder
Legislativo Estadual ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Minas Gerais pelos relevantes trabalhos dedicados à população
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mineira. Pelas mãos desses abnegados e verdadeiros heróis, muita
gente nasceu e renasceu para a vida, reencontrando o verdadeiro
sentido de sua existência. Deputado Antônio Júlio, Presidente".
Convidamos o Deputado Sargento Rodrigues para compartilhar a
entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

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

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença e,
cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 3, às 8h30min, e
para a reunião extraordinária na mesma data, às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2002

ATA

ATA DA 252 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 4/7/2002
Presidência do Deputado Antônio Júlio

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte
(Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: Votação, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 1.764/2001; requerimentos dos Deputados
Luiz Fernando Faria e Márcio Cunha; deferimento; questão de ordem;
chamada para verificação de quórum; inexistência de quórum para
votação - Discussão, em V turno, do Projeto de Lei n° 1.621/2001;
discursos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Agostinho Patrús;
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de
Lei n° 1.886/2001; discurso da Deputada Maria José Haueisen;
questão de ordem; encerramento da discussão - Discussão, em l
turno, dos Projetos de Lei nos 2.169 e 2.170/2002 e
1.623/2001 ;encerramento da discussão - Chamada para
recomposição de quórum; inexistência de quórum para votação -
Suspensão e reabertura da reunião - Existência de quórum para
votação - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.764/2001;
votação do projeto, salvo emenda e destaques; aprovação; votação
das Emendas nos 1 a 4, salvo destaques; aprovação; votação da
Emenda n° 6; rejeição; votação da Emenda n° 5; aprovação; votação
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 7; aprovação; prejudicial idade da
Emenda n° 7 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.939/2002;
requerimentos dos Deputados Márcio Cunha e Luiz Fernando Faria;
deferimento; requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria;
aprovação do requerimento; votação do projeto, salvo emenda e
destaques; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1; votação
do art. 30 do Substitutivo n° 1; aprovação; votação das Emendas n os 2
e 3; aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da
Emenda n° 4; aprovação; prejudicialidade da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 4 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.621/2001;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 2 a 5;
prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, doProjeto de
Lei n° 1.886/2001; aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as
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Emendas nos 1, 3 e 4; prejudicialidade da Emenda n° 2 - Votação,
em 1° turno, dos Projetos de Lei n os 2.169 e 2.170/2002; aprovação -
Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.62312001; requerimento
do Deputado Sávio Souza Cruz; aprovação do requerimento -
Questão de ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 518f99 e
1.759 e 1.865/2001; aprovação - Encerramento.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson
Rezende - Elbe Brandão - Fábio Avelar - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - As 9h15min, a lista de

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

i a Parte
Ata

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

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

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei

1.764/2001, do Governador do Estado, que fixa o efetivo da PMMG e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opinou por sua aprovação com as Emendas n os 1 a 5, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 5, da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da
Emenda n° 6 e pela aprovação da Emenda n° 7 na forma da
Subemenda n° 1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento dos
Deputados Luiz Fernando Faria e Márcio Cunha solicitando a votação
destacada da Emenda n o 5 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 7,
respectivamente. A Presidência defere os requerimentos, de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como aconteceu na reunião

de ontem, persiste a falta de quórum. Solicito a V. Exa. seja feita a
recomposição.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Wanderley Ávila) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.

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

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.621/2001, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre o direito à
informação estabelecido nas Constituições Federal e Estadual,
modifica o Decreto n°4.116, de 6/7/2000, e garante o acesso, por via
da Internet, a informações públicas. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucional idade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação do projeto na forma do
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Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 2 a
5, que apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de
Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Para discuti-[o, com
a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, esse projeto, que denominamos Minas
Transparente, foi apresentado no final do primeiro semestre do ano
passado. O que as análises têm mostrado cada vez mais, não
somente em relação à Assembléia Legislativa, mas a todos os demais
órgãos do Estado, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o
Judiciário e o Executivo, é que um dos componentes mais importantes
da administração pública, sob o ponto de vista das boas práticas
administrativas governamentais, é a aplicação do princípio da
transparência. Quando as ações são transparentes e conhecidas pela
sociedade, sempre conseguimos superar graves problemas existentes
no Brasil. Muitas das atividades governamentais realizadas sem o
controle social, sem o conhecimento das pessoas, mesmo quando
produzidas com o rigor da honestidade e da ética, não se constituem
as melhores, e acabamos incorrendo em erros e em desperdício.

Em muitas regiões do Estado e da União, assistimos à realização de
uma série de obras e atividades sem nenhuma consistência sob o
ponto de vista do interesse público e da razoabilidade. E sabemos
que, se houver acompanhamento da sociedade e controle social, a
objetividade e a eficácia dessas obras tornam-se muito maiores.
Assim, os resultados são muito melhores.

O desperdício é enfrentado pela transparência. Mas existe outro
fator ainda mais grave na administração - e a transparência é a arma
mais poderosa no combate a ele -, que é a corrupção.

Vimos, em diferentes lugares deste País, ações que, quando
realizadas sem controle social, sem fiscalização da sociedade, sem
transparência, acabam ocorrendo em benefício de interesses
privados, particulares, com superfaturamento, com a realização
dirigida muito mais para atender a interesses de alguns do que
promover a justiça social e atender ao interesse coletivo, público. A
arma poderosa de combate à corrupção no Brasil, mais do que a
polícia ou qualquer outro instrumento, é a transparência.

Esse projeto está completando um ano. Vejo com muita alegria a
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disposição dos parlamentares, manifesta nas diferentes comissões
que analisaram esse projeto que agora vem ao Plenário para ser
votado. Ele é um instrumento de controle social da mais alta
relevância e estará disponível na Internet para qualquer cidadão deste
Estado tomar conhecimento das ações governamentais em todos os
níveis, seja na Assembléia, seja no Ministério Público, seja no
Judiciário ou no Executivo. Assim, os cidadãos acompanharão, serão
informados, saberão o custo das obras, do serviço público, dos
salários dos diferentes níveis das funções públicas.

Com esse conhecimento, os cidadãos de Minas poderão manifestar
e contribuir com críticas, sugestões e ações concretas de fiscalização
para que os recursos públicos, aplicados com total transparência em
todos os níveis do Governo, sejam otimizados para a promoção da
justiça social, a justa remuneração para todos os servidores públicos e
a aplicação correta dos recursos públicos nos gastos correntes do
Governo e nas obras a serem realizadas.

Quero manifestar aqui o meu agradecimento aos parlamentares que
acompanharam esse projeto, ao Presidente da Assembléia, por tê-lo
encaminhado para ser votado neste momento, e a todos os
parlamentares favoráveis à sua aprovação. Tenho certeza de que, a
partir da aprovação e da sanção pelo Governador, teremos, com sua
colocação em prática, uma nova era no Estado, em que o gasto dos
recursos públicos cumpra fielmente os princípios constitucionais de
transparência, razoabilidade e competência e dê melhores resultados
em favor do povo de Minas Gerais.

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Adelmo Carneiro
Leão, na ausência do nosso Líder, Ivair Nogueira, e na qualidade de
Vice-Líder, declaro o apoio da Bancada do PMDB nesta Casa a V.
Exa. Mais do que isso, gostaria de cumprimentá-lo por sua
sensibilidade, por sua visão e por chamar a atenção deste Plenário
para a matéria que V. Exa., com sua inteligência, com sua aplicação
como Deputado, traz à nossa consideração.

Amanhã, dia 5/7, neste Plenário, receberemos Deputados Estaduais
de todo o Brasil. Solicito que V. Exa. traga a cópia do seu projeto,
porque gostaria de apresentar a eles a iniciativa de V. Exa.

Desde a Constituição de 1891, os parlamentares estaduais estão
perdendo prerrogativas, o que nos faz hoje, sob o ponto de vista
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legislativo, menores que o Congresso Nacional, menores que as
Câmaras Municipais.

Ilustre Deputado, não foi nem uma nem duas vezes que, nessa
tribuna que V. Exa. ocupa neste instante, denunciei que nossas
prerrogativas nos tinham sido retiradas ao longo do tempo e alertei
para a necessidade de lutarmos para demonstrar os gastos do
Executivo Estadual, exatamente como V. Exa. faz agora.

Sou Deputado de primeiro mandato. Envergonha-me a vocação
governista desta Casa, sempre submissa ao Executivo. Não estou
criticando o Executivo a que pertenço, até porque sou da base de
sustentação do Governo Itamar Franco. Estou apenas discutindo com
os senhores, em altíssimo nível, e afirmando que está na hora de este
parlamento vir a público e mostrar à sociedade que somos limitados
na confecção das leis.

Temos de dar um basta a tudo isso. E de que forma? Em primeiro
lugar, apresentando uma emenda ao Congresso Nacional para
modificar a Constituição Federal, de modo a conceder poderes ao
Legislativo, para que seus membros possam exercer na plenitude
aquilo para que foram eleitos. E para que fomos eleitos? Para
fiscalizar o Executivo e para legislar. Não estamos aqui para dar
emprego a ninguém. Quero crer que ninguém tenha prometido isso.
Não fomos eleitos para fazer barganhas, mas, infelizmente, devido às
nossas limitações, não conseguimos exercer nossa função.

Iniciativas como essa são louváveis, e, falo, com modéstia, que
também venho apresentando vários projetos, que, infelizmente, não
consigo trazer a Plenário porque o Executivo não concorda.

Enfrentamos sérias dificuldades para aprovar uma iniciativa nossa e
para legislar, para fazer uma lei que não seja inconstitucional. Ontem,
tivemos exemplo disso na Casa. Duas matérias importantíssimas dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz não puderam ser
votadas porque, em parte, os parlamentares não tinham poder de
iniciativa.

Reconheço que essa matéria é administrativa, mas, "mutatis
mutandis", estou tentando, como V. Exa., mostrar que o Poder
Legislativo ainda é subserviente ao atual esse Executivo e a qualquer
outro.

Fará também aparte o Deputado Miguel Martini, decano nesta Casa,
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que foi Presidente da UNALE e sempre fez a defesa de nossos
direitos. Tenho certeza de que vai ratificar e enriquecer o que estou
dizendo.

Parabéns, Deputado Adelmo Carneiro Leão. Convoco V. Exa. e
todos os Deputados desta Casa para se encontrarem aqui, amanhã,
com os companheiros da UNALE, discutindo nossas dificuldades de
legislar. Precisamos mostrar à sociedade brasileira as limitações que
temos para defendê-la e para apresentar matérias de seu interesse.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço o aparte do
Deputado Márcio Cunha e, antes de conceder a palavra ao Deputado
Miguel Martini, permitam-me dizer algo relacionado com o projeto.

Estou nesta Casa há dez anos e ofereci contribuições importantes
para o encaminhamento de projetos que considero de grande
abrangência em Minas Gerais. E o caso da Lei Orgânica do Estado de
Minas Gerais, da lei que trata da questão dos produtos artesanais, da
produção familiar, do controle de qualidade.

Está na pauta para ser votado um projeto de interesse coletivo, com
manifestação explícita do Secretário da Educação. Estamos
defendendo esse projeto com muito carinho, com a colaboração da
Deputada Maria José Haueisen. Do ponto de vista da eficácia da
aplicação da lei, embora a transparência já seja um principio
constitucional, considero esse o mais importante projeto que
apresento a esta Casa, por sua abrangência, por seu valor e pelos
resultados que poderemos obter de sua aplicação. Não estamos
apresentando um projeto para ficar guardado nas gavetas dos
administradores. A garantia da transparência em todos os níveis é o
mais poderoso instrumento de combate à corrupção em qualquer
instituição. Em um país onde se estima que a corrupção consome
R$100.000.000.000,00 por ano, podemos ter a dimensão do que
significa o poder da transparência. A corrupção se faz onde não há
transparência, onde não há conhecimento por parte da sociedade. Por
isso nossa insistência para que esse projeto seja votado aqui,
sancionado pelo Governador do Estado e aplicado em todos os níveis
do Governo.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Parabenizo o Deputado
Adelmo Carneiro Leão por ter apresentado esse projeto de lei. Como
bem já disse V. Exa., se a sociedade não tiver mecanismos de
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controle, será muito difícil que os poderes constituídos controlem a
corrupção. São muitos os ralos por onde escoam os recursos
públicos.

Apresentamos uma emenda à Constituição e um projeto de lei. O
projeto de lei foi vetado pelo Governador Itamar Franco, que diz uma
coisa e faz outra. E o projeto do SIAFI-Cidadão. E lei. Ele vetou,
derrubamos o veto, e ele não aplicou.

Os Deputados Márcio Cunha e Marco Régis pedem maior espaço
legiferante. O Poder Legislativo Estadual carece de maior
competência legiferante. Mas é preciso dizer que não tem utilizado
suas prerrogativas. O Poder Legislativo tem aberto mão de
prerrogativas submetendo-se ao Poder Executivo. Nesse caso não se
precisa de lei, mas de mudança comportamental. E necessária nova
postura dos parlamentares, das bancadas, dos partidos.

Aí, sim, se exigirmos, no limite máximo, aquilo sobre o que já temos
competência, vamos mudar muito essa realidade.

Quando era Presidente da UNALE, alguns Presidentes de
Assembléias me procuraram para dizer que elas precisavam entrar na
questão da execução orçamentária, porque os Governadores não
estavam repassando o duodécimo das Assembléias. Fizemos, então,
uma reunião em Brasília, na sede da UNALE, com 14 ou 15
Presidentes de Assembléias, em que perguntei qual era o limite de
suplementação dado ao Governador. Responderam-me que queriam
discutir outra questão. Insisti e disse que, primeiro, queria esclarecer
aquele questionamento, pois achava um absurdo algumas
Assembléias darem 70%, 80% de todo o orçamento de
suplementação automática ao Executivo. Disse que, assim, estavam
dando carta-branca para que o Governador suplementasse o que
quisesse. Logicamente, ele não iria precisar da Assembléia, ela é que
deixaria de ter o poder de controle, já que tinha dado ao Governador
um cheque em branco. Então, não poderiam reclamar se ele havia
preenchido um valor maior, se o que descontou era muito mais do que
poderia. Se colocassem no cheque R$1 0,00, ele só poderia descontar
esse valor. Esse é o primeiro erro.

Em Minas Gerais, há uma cultura que já não existe no Rio Grande
do Sul e em alguns Estados da Federação. Nesses Estados há um
fortalecimento do Poder Legislativo na sua relação com o Poder
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Executivo. Tive o privilégio de conhecer todas as Assembléias do
País. No Rio Grande do Sul, os Deputados derrotados - minoritários -
permanecem assim durante toda a legislatura. O Olivio Dutra ganhou
o Governo do Estado, mas nunca governou com Maioria na
Assembléia. O mesmo número de Deputados que elegeu manteve-se
durante todo o seu Governo. Aqui em Minas existe uma cultura do PL,
em que o próprio cidadão mineiro cobra do Deputado aquilo não é da
competência dele. Mas existe essa relação que chega quase às raias
da promiscuidade, ou seja, para atender às suas bases, o Deputado
tem de estar aliado ao Governo, fazendo o que ele quer. Depois
reclamamos que faltam leis. Isso não é verdade, o que falta é postura
desta Casa.

Ontem, por exemplo, para que o Governador não ficasse mal no
projeto do IMA, a Assembléia Legislativa é que ficou. Por que a
Assembléia não votou? Ah, porque o Governador argüirá a
inconstitucionalidade. Deixem que ele o faça. Por que teremos de
resolver esse problema? Foi assim com o caso da Polícia Militar,
assumindo a Assembléia toda a responsabilidade para que o
Governador não ficasse mal.

Antes de mais nada, temos de nos amar. O primeiro Mandamento já
diz: "Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo". Estamos amando os outros Poderes, o Judiciário, o
Executivo, mais que ao Poder Legislativo, que está desarmado,
pulverizado. Com isso, enfraquecemo-nos e enfraquecemos a
democracia.

O Governador pouco se importou com a proposta de emenda à
Constituição de minha autoria que obriga os Presidentes de fundações
e autarquias a serem sabatinados na Assembléia.

Vários Presidentes de autarquia não foram sabatinados pela
Assembléia Legislativa, e esta Casa nada fez, sendo que para isso
não falta lei. Ela já existe; é uma emenda à Constituição. Portanto, é
caso de "impeachment" do Governador, se não cumprir, como
costuma fazer, a Constituição a que jurou cumprir. Também não
cumpre a lei do SIAFI-Cidadão. E o que faz a Assembléia Legislativa,
que tem competência para fazer algo?

Então, parabenizo V. Exa. por esse projeto, mas temo que seja mais
um a ser descumprido. Se a Assembléia Legislativa se debruçar sobre
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as leis que não são aplicadas, prestaria um grande serviço à
sociedade. Para dar um exemplo, fiz um projeto de lei, sancionado no
Governo anterior; nesta legislatura, outro Deputado entrou com o
mesmo projeto de lei - apesar de a lei já existir -, que tramitou e foi
aprovado, mas nem o meu projeto nem o dele foram cumpridos.
Então, perguntamo-nos se realmente falta competência legiferante.
Isso é verdade. Também é verdade que nosso espaço está diminuído,
por causa da Câmara dos Deputados e das Câmaras Municipais. Mas
não estamos ocupando o espaço que temos, e essa é a questão que
temos de levantar. Se não reivindicamos e não ocupamos o nosso
espaço, vamos reclamar de quê?

Então, acho que esta Casa precisa fazer uma revisão de tudo isso.
O Colégio de Líderes precisa funcionar; as discussões no Colégio de
Líderes devem funcionar; os partidos têm de repensar sua postura e
agir com certo rigor. Ontem mesmo nos perguntavam onde estavam
os Líderes, que não chamavam os Deputados. O PSB tem cinco -
quatro estavam presentes; outro estava no gabinete, esperando a
hora da votação para descer. Aí, a sociedade também precisa saber
cobrar e ver como se comporta cada partido, como se comportam
suas bancadas.

Então, é verdade que temos de aumentar nossa competência
legiferante, porque a maioria é competência da Câmara dos
Deputados e das Câmaras Municipais. Mas também é verdade que
nossas competências são até maiores do que as que estamos
cobrando e exigindo e as que estamos usando.

De qualquer forma, vou votar a favor de V. Exa., a quem parabenizo
mais uma vez. Mas temos de fazer uma auto-análise e definir o
comportamento que devemos ter como parlamentares, como partido e
como bancada, para resgatar a independência e a autonomia do
Poder Legislativo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço o aparte ao
Deputado Miguel Martini. Há muito tempo vimos discutindo o papel da
Assembléia Legislativa como Poder autônomo. Lamentavelmente,
vivemos uma situação - que não é de agora, mas de há muito, de
sucessivos governos - em que o Executivo se instrumentaliza e aqui
insere suas ações e sua influência de maneira absolutamente
imprópria à lógica de um Estado democrático de direito, constituído
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pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Mas tenho
esperança de que, com o tempo, com nosso trabalho e com os
trabalhos que estão sendo realizados nesta Casa e na sociedade,
vamos superar esses grandes desafios. Ainda veremos as
Assembléias Legislativas, as Câmaras de Vereadores e o Congresso
Nacional como o mais importante Poder de representação popular e o
mais próximo do povo, e muito mais vinculado aos interesses sociais
do que aos interesses dos palácios e das Prefeituras, como hoje
acontece.

O Deputado Hely Tarqüínio (em parte) - Ilustre Deputado Adelmo
Carneiro Leão, temos observado a luta de V. Exa., ao longo de seus
três mandatos nesta Casa, pela transparência. E faço minhas as suas
palavras, até mesmo na posição de Corregedor.

Acho que o Poder Legislativo tem de buscar o seu espaço. Já temos
um espaço definido na própria Constituição, mas dele não temos feito
uso. E, concordando com o Deputado Miguel Martini, acho que
devemos aceitar o convite feito pelo Deputado Márcio Cunha para
estarmos presentes nessa reunião de Presidentes de Assembléias,
para aumentarmos a nossa capacidade de atuação em relação às leis,
buscando maior poder para legislar. Estamos imprensados entre o
município e a União, do ponto de vista da legislação.

Não temos cumprido o Regimento Interno, cobramos pouco.
Precisamos promover uma reforma neste parlamento a partir do
próximo Governo.

Citando exemplos: o projeto do ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva
pretende estabelecer plano de cargos e salários para um segmento do
Governo; o projeto do Deputado Sávio Souza Cruz diz respeito às
autarquias e fundações. Todas essas são atuações fragmentárias,
porque 20% dos funcionários públicos são concursados e 80% se
classificam entre sete categorias de servidores públicos contratados,
não contratados. Em Minas Gerais, não entendemos porque não
obedeceram a Constituição.

Este parlamento tem de fazer valer a cultura do cumprimento da
Constituição. Sempre cito Montesquieu, que teorizou esse Poder
como mais forte que os out os e Russeau, segundo o qual, o cidadão
autoriza, por meio do voto, o seu representante a representar a sua
vontade, não sob forma de "assembleísmo". mas sob forma de
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representação. Isso falta neste parlamento. Aqui a atividade tem
sido sub-reptícia e de esperteza na hora de votar os projetos,
principalmente nesta fase, no apagar das luzes dos semestres
legislativos. Estamos cansados desse tipo de comportamento. Temos
de mudar o modelo de atuação parlamentar, no que tange à
fiscalização. Temos de conjugar esse binômio, legislação e
fiscalização, mas a legislação tem de ser exeqüível, ética e plural. Isso
não tem acontecido , haja vista a taxa, o imposto de R$30,00, com a
qual penalizamos a sociedade. O cidadão diz que não vai votar mais
em determinado Deputado, porque este o está penalizando com a
taxa de R$30,00. Mas esse cidadão não sabe que votamos contra,
porque muitas vezes o parlamento esconde.

A imagem da Assembléia Legislativa está ruim? Está, porque não
estamos cumprindo o Regimento Interno. Esse projeto para aferição
dos carros, parece que é uma norma federal relativa à poluição do
meio ambiente - querem uma concessionária particular para aferir os
veículos. Quando vimos, o projeto já ia para a redação final, porque
tudo passou sub-repticiamente. Burlaram o Regimento Interno, o
projeto não passou na Comissão de Administração Pública. Compete
a este parlamento buscar estruturar o Estado de Minas Gerais; os
instrumentos constitucionais existem, mas precisam ser cumpridos.

Por exemplo, nos últimos vinte anos, criaram-se sete categorias de
servidores públicos, entre aspas, porque não há concurso. Na minha
visão, temos que elaborar um projeto, inserido, se for o caso, em um
plano mineiro de desenvolvimento administrativo, para acolher esse
pessoal em razão do tempo, fazendo justiça a todos. E que seja uma
lei exeqüível; não se pode taxar com R$20,00 uma pessoa que tenha
um carro importado e um dono de moto com o mesmo valor. Se
bobearmos, nessa aferição do nível de poluição dos carros que o
setor de meio ambiente está pedindo, vai-se pagar R$50,00 no caso
de, uma moto e o mesmo valor para um carro importado.

E sob esse aspecto que também queria fazer a apologia da sua
posição: que tudo seja publicado, que todos tenham conhecimento e
acesso às informações sobre seu projeto. O SIAFI funciona sub-
repticiamente. Quando interessa, informa; quando há um problema
político-partidário, para ganhar voto, etc., não informa.

0 nosso modelo parlamentar tem de mudar muito. Maioria e Minoria
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têm de se encontrar numa comunhão legislativa, para o bem do
povo de Minas Gerais. E isso que está faltando, porque o Governo
sonega as informações ao parlamento. No espaço da Maioria, a
informação é legítima, conhece-se a causa, defende-se o projeto.

Sabemos das dificuldades do caixa único, que dificilmente deixará
de ser uma prática no Brasil, até em razão do nosso desenvolvimento
econômico, social e administrativo. A Oposição deveria ser informada,
porque o Governo tem razões de Estado em determinados projetos.
Mas não somos informados. E, quando o projeto chega ao 2 0 turno,
como ontem, o Governo fala: "Não podemos".

Acredito sinceramente que estabelecer plano de carreira para
funcionário contratado, para o "servidor público", que foi colocado
pelos "pertuitos da lei", como diz o Deputado Agostinho Patrús, é
complicado. Mas, de uma forma não linear, deveríamos estabelecer o
plano de carreira para todas as secretarias, para aqueles que foram
concursados. E, para os que não o foram, deveremos ter outros
mecanismos exeqüíveis, justos, plurais, que atendam a todos de
acordo com a lei e a ética.

Quero prestar minha homenagem a V. Exa. por sua postura, fazer
coro com você e votar favoravelmente ao seu projeto, porque o
caminho é acolher proposições que busquem transparência, que
materializem o interesse do povo mineiro. Quando digo materializar,
quero dizer exatamente isso. Não adianta ficarmos fazendo reuniões,
que acabam sendo subjetivas e que não se transformam em bem para
o povo. O político é o agente de transformação social responsável por
materializar o interesse de cada cidadão e também o da coletividade.
E a lei é exatamente isso, uma regra coletiva e ao mesmo tempo um
dispositivo que o cidadão pode acionar quando se sentir injustiçado.

Parabéns, estamos com V. Exa. e vamos votar favoravelmente ao
seu projeto.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Hely
Tarqüinio. Em seu pronunciamento e nas palavras dos Deputados
Miguel Martini e Márcio Cunha, podemos vislumbrar claramente que,
em todos os lugares onde podemos acessar o conhecimento, onde há
transparência, apesar das grandes dificuldades que existem, as coisas
estão muito avançadas, a administração pública está mais evoluída, o
povo está mais bem atendido.
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E para fortalecer o princípio da transparência e estendê-lo a

todos os Poderes e lugares em que a administração pública se realiza
que estamos apresentando este projeto.

Agradeço muito a todos os meus colegas Deputados e Deputadas
que acompanharam a sua tramitação nesta Casa e deram seus
pareceres. Espero, sinceramente, que a votação, em 1° turno e,
brevemente, em 20 turno, coloque-o à disposição do Governador de
Minas Gerais, para que o sancione, proporcionando-nos mais um
instrumento, mais uma arma importante, na luta contra a corrupção,
contra o desperdício e a favor da boa prática da administração
pública.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado Agostinho Patrús.

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
que me traz a esta tribuna é a discussão do projeto de lei do ilustre
Deputado Adelmo Carneiro Leão, com o qual concordamos
plenamente. Quem somos nós para discordar desse Deputado, que é
um exemplo nesta Casa.

E a nossa presença ainda se faz necessária, Sr. Presidente, porque
o Poder Legislativo tem suas funções principais, como fiscalizar,
legislar, discutir e dialogar, mas deve também premiar aqueles que
trabalham em prol do Estado. Então, venho aqui para homenagear
uma empresa pioneira na sua área e que, há 35 anos, é uma marca
do empreendimento e da capacidade de empreendimento dos
mineiros. Refiro-me à Plantar, cuja logomarca todos que aqui
conhecemos: são duas mãos protegendo uma planta.

Essa empresa trabalha com reflorestamento, mas o faz respeitando
as normas de proteção à ecologia - por isso, merece nossos aplausos
-, respeitando os propósitos do Protocolo de Kyoto, referendado pelo
País, para a redução de emissão de gases, especialmente aqueles
que provocam o efeito estufa.

A Plantar vem desenvolvendo, desde 1998, o seu Projeto de
Biomassa Cultivada como Fonte de Energia Renovável para a
Produção de Ferro-Gusa. Esse projeto representa muito para Minas
Gerais. O ferro-gusa sempre foi considerado "patinho-feio" pelos
ecologistas. Na realidade, esse segmento utilizava-se de matas
nativas, com desmatamento às vezes desordenados, usando o carvão
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vegetal para produzir ferro-gusa. Mas, hoje, está comprovado, por
esse projeto da Plantar, que o uso da biomassa cultivada na produção
de ferro-gusa evita que 3t de CO2 sejam despejadas na atmosfera
para cada tonelada de ferro-gusa que se produz no País, quando a via
é a do combustível, ou seja, carvão mineral ou coque.

Esse projeto representa menos poluição, protege as águas e os
solos, evitando erosão, em virtude do reflorestamento que é realizado;
gera empregos em regiões geralmente carentes do Estado, como o
Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha, onde a Plantar é
responsável por mais de 6 mil empregos diretos e dezenas de
milhares de empregos indiretos. Mas o mais importante é que a
Plantar tem o Selo Verde de Projeto Ambientalmente Correto,
certificado por empresas internacionais, como a Forest Stewardship
Council, a mais importante instituição internacional de certificação
ambiental.

Minas Gerais tem tradição na siderurgia a carvão vegetal, tem terras
adequadas, sem concorrer com as atividades agrícola e pecuária, tem
minério de ferro, como todos sabemos, cujas reservas ultrapassam os
200 anos de exploração, e precisa gerar empregos e manter o homem
no campo.

O projeto da Plantar tem todas as condições para ser aplicado em
todo o setor de ferro-gusa do Estado e do País. A tecnologia florestal
desse projeto, em que são utilizados clones de eucalipto de alta
produtividade e rápido crescimento, vai permitir que se salve o que
ainda resta da cobertura nativa do Estado, pela oferta de madeira
plantada. Por causa dessa madeira, que tem crescimento mais rápido,
já não há necessidade de se ampliar a área de florestas artificiais para
aumentar a produção de ferro-gusa por meio do carvão vegetal e, com
isso, diminuir a poluição de CO2. A falta de financiamento adequado
inibiu até aqui o plantio de árvores cuja colheita demora sete anos.

Essa iniciativa é digna de nosso aplauso. Consideramos que,
através da comercialização dos créditos de carbono que o projeto vai
gerar, divisas preciosas entrarão no País, além de deixarmos de
despender divisas com a importação do carvão mineral. Essas divisas
serão decisivas para complementar a viabilidade dessa atividade tão
importante econômica e socialmente para o Estado, a qual se está
tornando, cada vez mais, uma atividade em extinção, com graves
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reflexos na economia de muitas cidades mineiras que têm nas
atividades florestal e industrial sua principal fonte de renda e de
empregos. Eu sei que a Plantar é a maior empregadora tanto em
Curvelo como no sertão mineiro.

Quero dizer que é nosso dever e nossa obrigação aplaudir e apoiar,
com todo o vigor, essa iniciativa pioneira no Estado e no mundo,
gerada nos rincões de Minas Gerais, a qual pode reerguer e resgatar
a dignidade de uma atividade que, antes do projeto da Plantar,
caminhava aceleradamente para a marginalização e a extinção, com a
paralisação de muitos fornos de gusa, que terão de produzir para que
as nossas empresas produtoras de aço possam continuar a produzi-
lo. Pelo contrário, ao demonstrá-la como uma atividade muito mais
amigável ao meio ambiente, ao buscar com incansável persistência os
recursos financeiros complementares dos créditos de carbono, a
Plantar está mostrando para todos nós que é possível preservar a
atividade de ferro-gusa no Estado, obedecendo aos melhores
princípios do desenvolvimento sustentável. E são iniciativas como
essa que queremos deixar como exemplo para aqueles que nos
sucederem.

Quero deixar aqui um voto de congratulações com essa empresa,
que, com certeza, será acompanhado por unanimidade nesta Casa,
por considerá-la uma empresa-modelo, séria, competente e orgulho
de Minas e do País. Reflorestar, sob a chancela do Selo Verde, com
acompanhamento das entidades não governamentais responsáveis
pela preservação do meio ambiente em nosso País deve merecer de
nossa parte aplausos, porque ela vai, a cada momento, com seu
exemplo, mostrando que essa atividade é importante, social e
economicamente para o Estado e o País. Posteriormente, queremos
aprofundar esses estudos ao lado da Plantar, que é pioneira. Com
tudo isso, poderemos estar diminuindo a emissão de gases, de CO2,
hoje preocupação mundial, em defesa da ecologia e do meio
ambiente.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Meu caro
Deputado Agostinho Patrús, eu estava aguardando V. Exa. concluir
seu raciocínio para aparteá-lo e juntar-me a V. Exa. nessa
homenagem. A Plantar é uma empresa mineira exemplar, que com o
seu trabalho, vem gerando riquezas para o Estado e suscitando nova
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mentalidade, provando que desenvolvimento sustentável não é
necessariamente coisa dos radicais, mas coisa de quem tem
responsabilidade para com o País. A Plantar, como empresa de
excelência, mostra sua responsabilidade para com todos. Ao
desenvolver pesquisas e trabalhos científicos para otimizar sua
produção de biomassa, com toda a certeza, ajuda a preservar a mata
nativa de Minas Gerais.

O comentário que eu gostaria de acrescentar ao pronunciamento de
V. Exa., na sua homenagem à Plantar, é que esta Casa aprovou
recentemente a nova lei de proteção à biodiversidade e ao
desenvolvimento sustentável. Assim, acabamos prestando uma
homenagem à Plantar e a todo o segmento de ferro-gusa, de aço e
das siderúrgicas de Minas Gerais. Esta Casa aprovou, e o Governador
já sancionou, a melhor lei, o melhor código florestal estadual do Brasil,
que preserva nossas matas, convidando e facilitando a vida de quem
quer reflorestar em um plano de auto-suprimento. Com essa nova lei
aprovada em Minas Gerais, uma mata de reflorestamento de
eucalipto, por exemplo, vai receber o mesmo tratamento de uma roça
de milho: quem planta tem direito de colher e de comercializar, coisa
que não era permitida pela lei antiga. As vezes, a empresa fazia
reflorestamento, e não conseguia colher depois. E o que ocorria era
que a mata nativa de Minas Gerais pagava a conta, porque
siderúrgica não pode parar.

Essa lei aprovada pela Assembléia legislativa em nome do povo de
Minas Gerais - aproveito para agradecer o apoio de V. Exa., que foi
seu relator - vai fortalecer o reflorestamento e o fazendeiro florestal. A
partir de agora, ele vai saber que, se plantar, vai poder colher e
comercializar. Com isso, vamos preservar as matas nativas de Minas
Gerais. Por tudo isso, quero juntar-me a V. Exa. nessa homenagem à
Plantar e cumprimentá-lo por seu pronunciamento.

O Deputado Agostinho Patrús - Agradeço ao Deputado João Batista
de Oliveira, essa figura maiúscula de nossa Casa, respeitada por
todos nós, pelo carinho com que complementou nossas palavras e o
apoio ao nosso pronunciamento. Isso só vem enriquecer nossa tala.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

-
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Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.886/2001, dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen, que institui
o Programa Estadual de Apoio Financeiro à Escola-Família Agrícola
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Justiça, com as Emendas n°5 1 e 2, da Comissão de
Educação, e com asEmendas n os 3 e 4, que apresenta, e pela
rejeição da Emenda n° 2, da Comissão de Educação. Em discussão, o
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores, jovens que chegam a este parlamento, é um prazer
estar aqui hoje para falar sobre um assunto que está em pauta para
ser apreciado, discutido e votado, sobre a Escola-Família Agrícola.
Um dos problemas graves que afeta o homem do campo é o êxodo
rural, que se dá por vários fatores. Muitas vezes, na cidade ele passa
a viver com maior dificuldade que na roça, em bairros de periferia, ou
até mesmo em favelas, sofrendo o que ele não sofre e não sofreria
jamais em sua casa na zona rural.

Contribui muito para o êxodo rural a vontade que os pais têm de
levar seus filhos para a escola. Muitas vezes, na zona rural, a escola
vai até à 4a série, é uma escola multisseriada, com grandes problemas
e grandes distâncias a serem enfrentadas pela criança para chegar
até o local de estudo.

Quando o pai deseja que seu filho continue na escola, ele continua
na roça, a mãe vai para a cidade tomar conta dos filhos, ou, então,
aqueles jovens passam a viver em casa de parentes, em pensionatos,
o que contribui muito para desagregar a família.

O jovem do meio rural, em nosso País, sofre demais com o
problema da falta de escola no campo. Quando ele vai para a cidade,
passa a adquirir conhecimentos de uma escola que se preocupa
sobretudo com o jovem urbano, com a vida da cidade, com
conhecimentos e educação muito voltados para a cidade, sem
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preocupação com a situação da zona rural. Existem professores
sensíveis que procuram dar aos jovens que estão ali um
conhecimento geral e tratam, de maneira especial, o problema do
homem do campo. Mas são raras essas situações. Daí, surgiu a
Escola-Família Agrícola para suprir essa necessidade, deixando que o
jovem permaneça no seu ambiente, no local de trabalho de seus pais,
onde, provavelmente, ele quer viver.

A Escola-Família Agrícola atende ao jovem em todas as suas
necessidades de formação intelectual e profissional, mas também faz
com que ele veja a importância de permanecer no campo, com que
sinta prazer em viver no campo e não ocorra o que tantas vezes já
ocorreu: que o jovem vá para a cidade estudar e se adapte ao meio
urbano, que é mais prazeroso, oferece mais distrações e alegria,
fazendo com que ele não volte, depois, para viver com sua família,
preferindo arranjar um emprego qualquer, até sofrendo mais na
cidade, mas para ter a alegria da cidade, os prazeres que o meio
urbano oferece.

A Escola-Família Agrícola já existe em vários lugares. Na França, é
corriqueiro o trabalho feito no campo para a família do meio rural; no
Espírito Santo, inúmeras são as escolas que trabalham com o
pequeno agricultor, e, em Minas Gerais, já existem várias delas,
sobretudo nas regiões do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte e do

•Noroeste de Minas.
A Escola-Família Agrícola veio para mostrar que a educação deve

preparar o jovem para se adaptar ao meio em que vive. Para isso, há
uma pedagogia especial para essa escola, que ensina técnicas
agrícolas e pecuárias. Atende crianças e jovens de famílias de
pequenos agricultores que jamais terão rebanhos e que não são
donos de latifúndios, mas vão aprender a usar técnicas novas para,
assim, renovar o trabalho do campo. Receberão, além disso,
educação e formação ligada a outros conhecimentos.

Embora saibamos que esse jovem jamais se transformará em
pecuarista, dono de muitos rebanhos, vai aprender o mínimo para ter
algumas cabeças de gado que garantam á sua família a carne, o leite
e seus derivados. Aprenderá também a cuidar de galinhas e porcos,
práticas de piscicultura e outras que fazem parte do cotidiano do
trabalhador rural.

rÃ'.
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As unidades da Escola-Família Agrícola que já existem vivem, até

o presente momento, a duras penas, buscando recursos do exterior,
de entidades filantrópicas e do seu próprio trabalho.

A Escola-Família Agrícola adota a pedagogia da alternância da 5 à
& séries. Normalmente, há dois grupos que se revezam durante o
mês. Cada grupo mora na escola durante 15 dias. Há refeitório,
acomodações para as moças e para os rapazes e salas de aula, em
que recebem o mesmo conhecimento que recebem os jovens das
cidades. As aulas são intensivas de teoria e prática agrícola. Têm aula
até mesmo à noite, mas são mais leves, alegres, com televisor e
discussões interessantes em grupo.

Depois dos 15 dias, o jovem volta para sua casa e leva para a
família os conhecimentos que adquiriu na escola. Muitas vezes, seus
pais ainda vivem com as práticas antigas, sem se adaptarem aos
novos métodos da cultura e da pecuária.

E interessante a pedagogia da alternância na Escola-Família
Agrícola. A escola é gerenciada por pessoas que nela trabalham e por
pais de alunos, por meio de eleições diretas. E sobretudo um ensino
participativo. A escola é realmente da comunidade. Os pais estão
sempre presentes, ajudando com alguma técnica ou participando do
gerenciamento.

A Secretaria da Educação tem acompanhado algumas Escolas-
Famílias Agrícolas e já contribuiu para que alguns professores dessas
escolas fossem remunerados pelo Estado.

Esse projeto do Deputado Adelmo Carneiro Leão, elaborado com
minha participação e com o acompanhamento da Secretaria da
Educação, vem, em boa hora, mostrar a importância do jovem da
zona rural.	 -

Educação é direito de todos e dever do Estado. E o que diz a
Constituição. Esse direito constitucional é muito pouco vivenciado,
sobretudo pelos jovens que estudam no campo. Além de trazer
recursos do Estado para a Escola-Família Agrícola, esse projeto
contribui para que o Estado acompanhe melhor a pedagogia da
alternância, que será respeitada. A administração dessa escola é
diferente da administração de uma escola comum que funciona na
zona rural. A ingerência da Secretaria da Educação será sobretudo no
acompanhamento dos currículos, favorecendo o que for preciso e
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possibilitando a quem está gerenciando a escola usar
conhecimentos e introduzir matérias específicas, que devem ser
dadas na teoria e na prática e vão favorecer a vida do pequeno
agricultor.

Contamos sempre com o apoio de todos os que já acompanharam,
prestigiaram e apoiaram as Escolas-Famílias Agrícolas em nosso
Estado.

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Parabenizo a Deputada Maria
José Haueisen e o Deputado Adelmo Carneiro Leão pela autoria
desse projeto. Tivemos oportunidade de participar da audiência
pública que o discutiu na Comissão de Educação e pudemos perceber
sua importância, principalmente para mim, que venho do campo e sei
da necessidade da educação para o jovem da zona rural.

Estamos praticamente urbanizando a educação. As Prefeituras
estão fornecendo transporte escolar rural para trazer as crianças do
campo para a cidade, cuja luz é muito ilusória. Os jovens, as crianças
e os adolescentes acham que a cidade é a oitava maravilha do
mundo. Na verdade, a oitava maravilha é a vida no campo.

Esse projeto aloca recursos financeiros de responsabilidade do
Estado para a ampliação do projeto Escola-Família Agrícola, o que
consideramos muito importante.

Que esses jovens, Deputada Maria José Haueisen, possam ser
futuros trabalhadores do campo, futuros produtores rurais, porque
produzir no campo é uma atividade tão nobre quanto produzir
qualquer coisa na cidade! Quem é do campo sabe quanto é gostoso
trabalhar ali, sobretudo contribuindo para o País.

De modo geral, o agronegócio é o grande negócio deste Pais. Nada
menos do que 40% de todo o PIB nacional gira em torno do setor
agropecuário. Então, tudo o que fizermos no Brasil para fortalecer o
campo será para fortalecer o emprego, a economia. A grande e a
média produções são importantes, mas a pequena produção,
sobretudo a de alimentos básicos, é absolutamente fundamental.

Educação e desenvolvimento são duas colunas absolutamente
interdependentes. A partir do momento em que dermos essa condição
às crianças e aos jovens do campo, estaremos fortalecendo não
apenas a educação, mas também a coluna do desenvolvimento
nacional.
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Parabenizo este Governo, que está aceitando essa idéia.

Torcemos por que o próximo Governo também absorva uma idéia
dessa natureza, para que o campo e o Brasil sejam fortalecidos.
Obrigado.

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado Paulo
Piau, pela sua contribuição. Vários pontos de sua fala ficaram
gravados na minha memória, mas quero me referir a uma expressão.
V. Exa. afirmou: "A escola está sendo urbanizada". A Escola-Família
Agrícola não vem para acabar com a escola urbana, mas para não
colocar o jovem que vive no campo no meio urbano, em que muitas
vezes não se adapta ou em que perde a sua referência de homem do
campo. Isso é uma pena.

Também tenho origem na zona rural, sei das suas dificuldades,
sobretudo quando a casa de morada fica a quilômetros de uma
estrada, de uma rodovia. O que vemos são muitas crianças correndo
risco de vida em ônibus superlotados naquele vaivém. Elas passam
mais tempo dentro do ônibus, na estrada ou na pracinha da cidade,
esperando a hora de voltar, do que dentro da sala de aula.

A Escola-Família Agrícola, que recebe o jovem da zona rural e fica
com ele durante 15 dias, evita aquele ir-e-vir, aquele sofrimento
imposto pela famigerada mudança da educação com a nucleação.

Outra observação importante que V. Exa. fez é sobre a luz das
cidades. A luz atrai. Queremos não apenas essa luz que clareia as
noites escuras e o nosso ambiente. A luz da cidade ofusca, porque os
prazeres são muitos. E uma "alegria", muitas vezes fabricada pelo
barulho, pelo som, pela dança e até por coisas ruins. Essa luz ofusca
e tira do jovem a verdadeira alegria de viver no campo, de conhecer o
espaço, o ar mais puro, de ver a plantas crescerem.

São alegrias que devem ser cultivadas e vivenciadas, pois também
dão prazer. E a Escola-Família Agrícola aparece para criar no jovem o
gosto e a alegria de viver em seu meio. Quem sabe, com a
multiplicação da Escola-Família Agrícola, com qualidade e com uma
reforma agrária que traga mais qualidade de vida para o homem do
campo, muitos dos que tiveram sua origem na roça, mas que foram
atraídos pela cidade e, por vários motivos, não regressaram, também
vão sentir prazer em voltar às suas origens e educar os seus filhos,
com muito mais segurança, na zona rural.
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Mas, para isso, é preciso que o trabalhador rural se sinta detentor

de todos os direitos que tem o homem da cidade; que a família rural
tenha tudo aquilo que deseja, por meio de uma reforma agrária justa,
que dê qualidade de vida ao trabalhador, com boas estradas, luz
elétrica, água encanada e, principalmente, um emprego que não
precise ser buscado aqui e ali, mas que esteja pronto para ele,
naquela prática, que V. Exa. tão bem explicitou, de agricultor, de
trabalhador rural, que traz tantos benefícios para todos nós. Já
mencionei algumas vezes e repito que, se houvesse uma catástrofe
mundial, algo gravíssimo, e as cidades desaparecessem, os homens
do campo continuariam; mas o inverso traria problemas para todos.
Se o homem do campo desaparecer, nós, das cidades, não
conseguiremos sobreviver, porque tudo o que nos alimenta, o que nos
proporciona prazer, o vestuário, os móveis, etc., têm a sua origem no
campo. Então, é preciso que seja dada maior atenção ao trabalhador
rural e que seus direitos sejam respeitados, para que ele sinta alegria
em continuar onde nasceu, ali criar a sua família e plantar as suas
raízes.

Então, estamos felizes porque, depois de muita discussão e de
muitas reuniões, o projeto foi concretizado, tendo sofrido emendas
que vieram em boa hora,: pois foi por elas melhorado. Estou muito
satisfeita por ter participado, com o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
do projeto Escola-Família Agrícola, que há de marcar a educação em
nosso Estado e, sobretudo, a vida do trabalhador rural, que vai se
sentir valorizado. Muito obrigada.

Questão de Ordem
A Deputada Maria José Haueisen - Para nós, esse projeto é de

suma importância. Aliás, o próprio Secretário Murilio Hingel fez,
ontem, referência a esse projeto, dizendo que gostaria que fosse
aprovado o quanto antes, para que seja posto em prática todo o apoio
que a Secretaria da Educação pode oferecer.

Praticamente, estamos encerrando os trabalhos. Solicito a V. Exa.
que faça a recomposição de quórum para que possamos votar ainda
hoje, em 1° turno, esse projeto, o que acelerará sua aprovação no 20
turno.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para a continuação dos trabalhos. Não há outros oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em l o turno, do Projeto de Lei n° 2.16912002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter a
Maria do Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.17012002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria
Helena Pinto da Silva e outros o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em ?° turno, do Projeto de Lei n° 1.623/2001, do
Deputado Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Bueno Brandão o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Esgotada a matéria em fase de discussão, a Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
a recomposição de quórum.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 40 do art. 249 do
Regimento Interno, vai suspender a reunião por 5 minutos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

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

Presidência verifica, de plano, a existência de número regimental para
a votação da matéria constante na pauta:

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.764/2001, do
Governador do Estado, que fixa o efetivo da PMMG e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucional idade
do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua
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aprovação com as Emendas n°5 1 a 5, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas n os 1 a 5, da Comissão de Administração
Pública. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela rejeição da Emenda n° 6 e pela
aprovação da Emenda n° 7 na forma da Subemenda n° 1, que
apresenta. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1 a 4, salvo
destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 6. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 5. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 7, destacada, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com  a aprovação da
subemenda, fica prejudicada a Emenda n° 7. Está, portanto, aprovado,
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.764/2001 com a Emenda n° 5 e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 7. A Comissão de Administração
Pública.

Votação, em l o turno, do Projeto de Lei n° 1.939/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a efetivação do
desmembramento patrimonial do Corpo de Bombeiros Militar e da
PMMG, de que trata o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opinou por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n o

s 2 e 3, e
com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4, que apresenta. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando votação
destacada para a Emenda n° 1. A Presidência defere os
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requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria, solicitando votação destacada para o art. 3 0 do
Substitutivo n° 1 e para a Emenda n° 4. A Presidência defere os
requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria, solicitando a inversão da preferência regimental, de
modo que o projeto original seja apreciado antes do Substitutivo n° 1.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o
projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com  a
aprovação do projeto original, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Em
votação, o art. 30 do Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa. ) Aprovado. Em votação,
as Emendas nos 2 e 3, salvo destaques. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram.(-Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n°
4. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da emenda, fica prejudicada a
subemenda a ela apresentada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno,
o Projeto de Lei n° 1.939/2002 com as Emendas n os 2 a 4 e com o art.
30 do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.621/2001, do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre o direito à informação
estabelecido nas Constituições Federal e Estadual, modifica o Decreto
n° 4.116, de 6/7/2000, e garante o acesso, por via da Internet, a
informações públicas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n os 2 a 5, que
apresenta, e pela rejeição da Emenda n° 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão
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de Administração Pública que opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, com as Emendas n os 2 e 3 e a Subemenda n° 1 à
Emenda n° 4, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 2 a 5,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Emenda n°4, fica prejudicada a Subemenda n° 1
à Emenda n° 4. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei
n° 1.621/2001 com as Emendas nos  a 4 e o art. 3 0 do Substitutivo n°
1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.886/2001, dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria José Haueisen, que institui
o Programa Estadual de Apoio Financeiro à Escola-Família Agrícola
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas
nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão
de Justiça, com a Emenda n° 1, da Comissão de Educação, e as
Emendas n os 3 e 4, que apresenta; e pela rejeição da Emenda n° 2,
da Comissão de Educação. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n os 1, 3 e
4, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação da Emenda n° 3, fica prejudicada a Emenda n° 2.
Está portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°1.886/2001
na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°5 2 a S. A Comissão
de Defesa do Consumidor.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.169/2002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter a Maria do Carmo de Albuquerque Soares e outros o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.17012002, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar a Maria
Helena Pinto da Silva e outros o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.623/2001, do Deputado
Durval Angelo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Bueno Brandão o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando o adiamento
da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Normalmente, concede-se a palavra, pela

ordem, para a discussão de problemas regimentais, mas peço ao
Presidente que me conceda alguns segundos para dizer que, nesta
semana, Uberaba está duplamente de luto. Primeiramente, com a
morte de Chico Xavier e, hoje, com a morte do Dr. Humberto Ferreira,
pediatra, que, mais que médico, foi sacerdote, dando grande
contribuição à pediatria mineira e brasileira.

Transmitimos à sua família nossos votos de pesar e vamos registrar
requerimento para que a Casa manifeste oficialmente nossos
sentimentos à família enlutada.

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

518/99, do Deputado Paulo Piau, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.759/2001, do
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Governador do Estado, que concede a servidores administrativos
da Secretaria da Saúde o adicional da gestão (SUS) e dá outras
providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.865/2001, do
Governador do Estado, que reorganiza a Secretaria de Transportes e
Obras Públicas e dá outras providências. Em discussão, o parecer.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

Presidência encerra a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada,
e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de maio de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de
Oliveira, 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
Carlos Pimenta, 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 discutir a
implantação do alojamento conjunto de atenção à saúde de gestantes
nos hospitais e nos demais estabelecimentos. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei n°s 1.33912000 (Deputado
José Braga) e 2.025/2002 (Deputado Adelmo Carneiro Leão). A
Presidência destina esta parte da reunião a ouvir os seguintes
convidados: Dr. Adolfo Paulo Bicalho Lana, Presidente do Comitê de
Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria; Dra. Marta
Alice Venância Romanini, Coordenadora de Promoção à Saúde da
Mulher, da Criança e do Adolescente, da SES; Dr. Virgílio José de
Queiroz, Gerente de Obstetrícia do Hospital Odete Valadares; Dra.
Valérya Giorgini Nunes, da Comissão Materno-Infantil do Conselho
Estadual de Saúde; Sra. Ana Flávia Coelho Lopes, assistente social
do Hospital Sofia Feldman, os quais são convidados a tomar assento
à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Após, passa a palavra aos convidados, pela
ordem mencionada, para que façam sua exposição. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados e 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, 6 de junho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - José Braga -

Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 95a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e oito de maio de dois mil e dois,

comparece na Sala das Comissões o Deputado Luiz Menezes,
membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Luiz Menezes, declara aberta a reunião e, com base no art.
120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelo
membro da Comissão presente. Registra-se, neste momento, a
presença do Vice-Presidente desta Comissão, Deputado Edson
Rezende, que assume a direção dos trabalhos. A Presidência informa
que a reunião se destina a debater, com convidados, o Projeto de Lei
n° 971/2000, de autoria do Deputado Fábio Avelar, que dispõe sobre a
concessão de incentivo fiscal às empresas que contratem
empregados com idade entre 16 e 18 anos. A seguir, o Presidente
registra a presença dos Srs. José Birchal Wanderley, Superintendente
da Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte -
ASSPROM-; Mônica Duarte Matos e Tereza Cristina Abrahão,
Analistas do Trabalho do Sistema Nacional do Emprego -SINE-; José
Ismar e Wilier Assis, respectivamente, Coordenador Administrativo e
Coordenador de Educação Pastoral do Centro Salesiano do Menor -
CESAM-; Sebastião Alvino Colomarte, Superintendente Adjunto do
Centro de Integração Empresa Escola -CIEE-; Elvira Minam Veloso
Mello Cosendey, Coordenadora do Grupo Especial de Combate ao
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente do Ministério do Trabalho
e Emprego -DRT-MG-; Elaine Clemente, Presidente da Instituição
Cristã de Assistência Social de Uberlândia -ICASU-, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Fábio Avelar, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saia das Comissões, 18 de junho de 2002.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Edson Rezende - Luiz Menezes.

ATA DA 11 P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às nove horas e trinta e sete minutos do dia vinte e nove de maio de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elbe Brandão, Márcio Kangussu, Elaine Matozinhos e Rogério Correia
(substituindo este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da
Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: convite aos membros da Comissão, da Profa.
Carmen Luiza Rabelo Xavier, Pró-Reitora da PUC-Minas Betim, para
participarem do debate "Negros: quantos somos?", no dia 24/5/2002;
ofícios do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.243/2002 desta
Comissão; e do Posto Médico Legal de Varginha, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.749/2001, desta
Comissão; publicados no "Diário do Legislativo" no dia 23/5/2002; e
dos Srs. Cel. PM Franco Gontijo, Subchefe do Estado-Maior,
encaminhando informações relacionadas ao Requerimento n°
2.682/2001 desta Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" em
24/05/2002; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de
Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio
Comunitário e de Conflitos Agrários, desta Capital, encaminhando
cópia do Relatório Anual de Atividades daquela Promotoria, relativo ao
exercício de 2001; Aníbal Brasileiro da Costa, Diretor de Secretaria da
12 Vara, Justiça Federal de if Instância, encaminhando cópia dos
autos da ação ordinária movida pela Companhia de Integração
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Florestal Lida. - CIF - contra o INCRA; do Movimento Nacional de
Direitos Humanos-Central Estadual contra Tortura, encaminhando
cópia de denúncias enviadas à Corregedoria de Polícia Militar e
solicitando as providências cabíveis; cartas dos Srs. José Paulino dos
Santos, ex-detento, em que faz apelo à Comissão para solução de
problemas que tem enfrentado com a justiça; e exemplares do jornal
"Partilha", informativo do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da
Arquidiocese de São Paulo - CSDDH -; e do Boletim ASAS, da
Associação dos Servidores Aposentados do SESC. A Presidência
comunica que a Comissão e os Srs. Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Marcelo Rezende de Souza, Diretor-Geral do ITER, e Enio
Bonemberg, Coordenador Estadual do MST, irão visitar o INCRA, em
Brasília, DE, no dia 7/6/2002, para discutirem, com o Dr. Manuel
Furtado Neves, Superintendente Regional do Desenvolvimento
Agrário, a situação das famílias assentadas no Município de Buritis. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei n° 2.138/2002, turno
único (Deputado Edson Rezende). Passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.663/2001 na forma do
Substitutivo n° 1 e pela rejeição das Emendas n°5 1 e 2 ao projeto,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição); e pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 2.063/2002 com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
(relatora: Deputada Elbe Brandão, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Bené
Guedes, em que solicita se peçam ao Conselho de Defesa dos
Direitos Humanos-CONEDH-MG informações referentes ao Processo
n° 375, que trata de pagamento de indenização à vítima de tortura; e
Márcio Kangussu, em que solicita seja realizada audiência pública,
com os convidados que menciona, para discutir a gravíssima situação
de ltaobim e região no que concerne à rede de tráfico de drogas e



810
exploração sexual infantil; e rejeitado requerimento do Deputado
Durval Angelo em que solicita a realização de visita ao CERESP de
Betim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - João Leite.

ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de junho de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Paulo Piau e Kemil Kumaira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofício n° 304/2002-L, do Dr. Aníbal Brasileiro da
Costa, Diretor da Secretaria da 12H Vara da Justiça Federal, Seção de
Minas Gerais, que encaminha cópia da audiência de conciliação
realizada nos autos da ação ordinária movida pela Companhia de
Integração Florestal Ltda. contra o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei n° 1.31012000, no 2° turno, informa que avocou a si a
relatoria desse projeto e redistribuiu os Projetos de Lei n os 1.009/2000
e 1.87712001, constantes na pauta, ao Deputado Kemil Kumaira.
Passa-se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres que concluem pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.009/2000 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Kemil Kumaira), e do Projeto de Lei n 01.877/2001 na forma
proposta, no 1° turno (relator: Deputado Kemil Kumaira). Passa-se à
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2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos
a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
3.375, 3.378 e 3.380/2002. Passa-se à 3 a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado João
Batista de Oliveira, em que solicita seja discutido nesta Comissão,
com as autoridades que menciona, o Projeto de Lei n° 1.974/2002, do
Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária no Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira.

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e cinco minutos do dia onze de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Milton,
Maria José Haueisen e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Milton, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
WilIer Hudson Pós, Diretor-Geral do IGAM, em resposta ao
Requerimento n° 2.952/2001, da Comissão; do Sr. Mário Montingelti
Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Poços de Caldas, que
encaminha moção proposta pelos Vereadores Paulo César Silva e
Mauro Henrique Tramonte, na qual se apela a diversas autoridades
contra as demissões efetuadas pela empresa Indústrias Nucleares do
Brasil - INB. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n° 1.296/2000, em turno único, para emitir parecer
sobre a Emenda n° 2, apresentada em Plenário (Deputada Maria José
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Haueisen); e Projeto de Lei n° 2.131/2002, em P turno (Deputado
Fábio Avelar). Passa-se à P 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, no 1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 1.214/2000, que conclui
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 e pela
prejudicialidade das Emendas n os 1 a 6, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria José Haueisen).
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.529/2001 (relator: Deputado Fábio Avelar), que recebeu
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, são aprovados os
Requerimentos nos 3.362 e 3.389/2002. Passa-se à 3 Fase do Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Fábio Avelar, em que solicita seja enviado ofício ao
Governador do Estado para que este determine a publicação de
decreto nomeando os membros do Conselho Estadual da Pesca,
conforme previsto na Lei n° 14.181, de 18/1/02; e Antônio Carlos
Andrada em que solicita o adiamento, para o último trimestre de 2002,
da audiência pública que debaterá a situação das granjas avícolas na
região de Visconde do Rio Branco e área de influência. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
José Milton, Presidente - Maria José Haueisen - Miguel Martini -

João Leite.
ATA DA 114a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e quarenta e dois minutos do dia dezenove de junho

de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Márcio Kangussu, Durval Angelo, Marcelo
Gonçalves, Bené Guedes e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Rogério Correia.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
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Kangussu, 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. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a violência no trânsito e a impunidade
dos infratores, bem como apreciar a matéria constante na pauta, e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Saulo Moreira, Secretário Particular do Governador do Estado,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.283/2092, da
Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" em 8/6/2002; Angela
Maria Prata Face Silva de Assis, Secretária da Justiça, prestando
informações relativas aos Requerimentos n os 3.289 e 3.290/2002, da
Comissão, publicado no "Diário do Legislativo" em 6/6/2002; Vereador
Antônio Marcelo Miranda, Presidente da Câmara Municipal de
Janaúba, encaminhando protesto contra declarações feitas pelo
Deputado João Leite relativas à cadeia pública daquela cidade,
publicado no "Diário do Legislativo" em 13/6/2002; Flávia Birchal de
Moura, Juíza de Direito da Comarca de Patrocínio, em que encaminha
cópia de denúncias contra policiais civis e militares; Lúgera Ana da
Silva e outros em que denunciam possíveis irregularidades praticadas
pela Sra. Prefeita Municipal de Ouro Preto, Mansa Xavier; cartas dos
Srs. Antônio Sérgio Santo Bernardo, detento da cadeia de Peçanha,
em que solicita ajuda da Comissão na resolução de seus problemas; e
um exemplar do informativo da PUC Minas Betim. 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°2.145/2002
(relator: Deputado Márcio Kangussu), que recebeu parecer pela
aprovação com a Emenda n° 1. Passa-se à 3 Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado Rogério Correia em que solicita sejam convidados o
Delegado Paulo Bittencourt, os Promotores de Justiça Antônio Aurélio
e Paulo Rogério, a viúva do Soldado Cota, Eloíza Geralda, o
Procurador-Geral de Justiça, o Comandante-Geral da Polícia Militar e
o Secretário da Segurança Pública, para prestarem esclarecimentos
sobre o caso do assassinato do Soldado Cota, bem como para
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informarem em que fase se encontra o inquérito policial. A
Presidência destina essa parte da reunião a ouvir os convidados e
registra a presença dos Srs. Terezinha Cordeiro Vieira, Procuradora
Federal e advogada militante; Otto Teixeira Filho, Diretor do DETRAN-
MG; Rosana Antunes de Souza, Coordenadora do Núcleo de
Humanização do Trânsito do Centro Universitário Newton Paiva;
Dante Pires Cafaggi, Coordenador do Centro de Exercício Jurídico -
CEJU - Newton Paiva; e Lélio Braga Calhau, Presidente da Seção
Mineira da Sociedade Brasileira de Vitimologia e Promotor de Justiça
da Comarca de Itanhomi, os quais tomam assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Marcelo Gonçalves, autor
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após a Presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite - Bené

Guedes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE JULHO DE 2002

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 19/7/2002, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.

Maria Amélia Campos de Souza, ocorrido em 12/7/2002. em Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Adolfo Rodrigues Palomo, ocorrido em 9/7/2002, em Jacutinga. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. Luiz Pinto
Coelho, ocorrido em 7/7/2002, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento do Sr.
Juvenal Alves da Silva, ocorrido em 917/2002, em Pedro Leopoldo. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Domingos Barbosa Ramos, ocorrido em 15/7/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Gonçalves, notificando o falecimento da Sra.
Verônica Maria Belisário Ferreira, ocorrido em 18/7/2002, em Pedro
Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento do Sr.
Navantino Alves, ocorrido em 15/7/2002, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, notificando o falecimento do
Sr. Italo Cavalcante Braga, ocorrido em 15/7/2002. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Bilac Pinto, notificando o falecimento do Sr. José
Euzébio Fernandes, ocorrido em 16/7/2002, em Presidente Bernardes.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Régis (5), notificando o falecimento da Sra.
Maria José Dias, ocorrido em 16/7/2002, em Muzambinho; do Sr.
Emane Ornelas de Souza, ocorrido em 91712002, em Muzambinho; do
Sr. José Alves Ferreira, ocorrido em 21/6/2002, em Esmeraldas; do
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Sr. Sebastião Romão de Meto, ocorrido em 716/2002, em
Muzambinho, e do Sr. Terezinho Carlos Brito, ocorrido em 25/5/2002,
em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)

COMUNICAÇÃO NÃO RECEBIDA
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixou de receber, em 19/7/2002, a seguinte comunicação:
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr.

Humberto Oliveira Ferreira, ocorrido em 4/7/2002, em Uberaba.
- Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado

Paulo Piau.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 25 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
MEMBROS DAS COMISSÕES PERMANENTES - § l O DO ART. 204

E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro de dois

mil e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Agostinho Silveira, Arlen Santiago, Dalmo Ribeiro Silva, Dimas
Rodrigues, Eduardo Brandão, Gil Pereira e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este ao Deputado Edson Rezende, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Indicação de Membros
das Comissões Permanentes § 1° do art. 204; Mauro Lobo, Ivair
Nogueira, Mauro Lobo, Dilzon Meio, Luiz Fernando Faria, Rêmolo
Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Estão presentes, também, os Deputados
Agostinho Patrús, Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana, Márcio
Kangussu, Miguei Martini, Olinto Godinho. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão,
em turno único, do parecer do relator, Deputado Mauro Lobo, do
Projeto de Lei n° 1 .796/2001, são apresentadas propostas de
emendas. Na fase de votação, são aprovadas duas propostas de
emendas, que aprovadas, foram incorporadas ao parecer. Fica
aprovada a nova redação, que conclui pela aprovação da matéria com
as Emendas nos 1, 13 a 24,31 a 37,40 a 45, 48, 49, 50, 52 a 84,86 a
89, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 100, 101, 130, 132,134, 135, 137, 139, 141,
142, 143, 145 a 172, 195 a 229, 231, 241, 248, 252, 263, 264, 272,
278, 282, 287, 288, 301, 302, 304 a 308, 310, 320, 323, 326, 327, 338,
341, 343, 345, 347, 360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 371 a 376, 380
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a 393, 395 a 404, 411 a 432, 440, 443, 445, 446, 447, 449, 451,
452, 454 a 472, 488. 494 a 502, 505, 506, 507, 509, 513, 518, 521,
522, 528, 530. 532, 537, 538, 541, 543, 547 a 552, 554 a 578, 580,
584, 585, 588, 596, 598, 599, 610, 616, 618, 619 1 622 a 626, 628, 629,
631, 634, 639, 648, 652, 653, 659, 660 a 705, 716, 719, 738, 743 a
748, 750, 758, 759, 760, 768, 769, 770, 869 a 886, 897 a 943, 945 a
956, 962, 963, 972, 973, 1010, 1022 a 1031, 1033 a 1050, 1053 a
1074, 1214 a 1243, 1400 a 1433, 1435, 1436, 1438, 1439, 1440, 1444,
1450, 1483 a 1486, 1489 a 1504, 1506, 1507, 1558, 1559, 1563, 1564,
1574, 1578 a 1615, 1617, 1618, 1619, 1621, 1622, 1626, 1627, 1630,
1698 a 1710, 1712 a 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1724, 1726 a
1729, 1731, 1733 a 1747, 1749 a 1761, 1769 a 1783, 1788 a 1836,
1838, 1858, 1859, 1861, 1865, 1905, 1906, 1927, 1937, 1957, 1960,
1974, 1975, 1976, 1982 a 1993, 2006, 2007, 2010, 2015 a 2049, 2051
a 2087, 2089 a 2097, 2099 a 2150, 2152 a 2160, 2162, 2163, 2165,
2166, 2167, 2170 a 2228, 2300, 2302, 2305, 2306, 2308 a 2311, 2313,
2316 a 2319, 2324, 2325, 2327 a 2653, 2384 a 2394, 2407 a 2458,
2460, 2461, 2462, 2463 a 2471. 2472 a 2490, 2491, 2492, 2494 a
2517, 2534, 2545, 2546, 2549, 2550, 2552, 2553, 2556, 2563, 2566,
2567, 2570, 2573 a 2593, 2623 a 2646, 2676 a 2681, 2683 a 2688,
2690 a 2693, 2695, 2696, 2697, 2699, 2701 a 2716, 2719, 2720, 2721,
2724, 2727 a 2756, 2770, 2779 a 2804, 2806 a 2811, 2812, 2813,
2814, 2815 a 2841, com as Subemendas n os 1 às Emendas 4,6 a 11,
25, 29, 30, 39, 46, 51, 90, 94, 97, 98, 102 a 129, 131, 136, 138, 140,
144, 230, 232, 233,234, 236, 238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265,
267, 268, 270, 274, 275, 277, 284, 286, 298, 299, 300, 315, 340, 379,
394, 433 a 439, 441, 442, 444, 448, 450, 453, 473, 474, 477,478, 480,
489, 491, 492, 493, 503, 504, 508, 510, 515, 516, 517, 519, 520, 524 a
527, 529, 531, 533 a 536, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 583, 593, 603,
649, 654, 656, 657, 711, 714, 717, 718, 720, 721, 723, 725, 726, 730,
735, 740, 749, 756, 761, 764, 868, 887 a 896, 944, 957. 961, 964, 969,
970, 971, 974 a 997, 1032, 1086,1087, 1088, 1090, 1131, 1132, 1146,
1180, 1181, 1545 a 1557, 1560, 1562, 1565, 1573, 1666, 1620, 1623,
1624, 1625, 1628, 1629, 1685, 1711, 1717, 1719, 1721, 1725, 1784 a
1787, 1860, 1904, 2005, 2008, 2009, 2011 a 2014, 2050, 2161, 2164,
2168, 2299, 2301, 2303, 2304, 2307, 2312, 2314, 2315, 2320, 2321,
2322, 2326, 2395 a 2406, 2524 a 2529, 2535, 2539, 2543, 2544, 2548,

rÀ



819
2454, 2558, 2561, 2564, 2565, 2568, 2569, 2594 a 2622, 2682,
2689, 2694, 2698, 2700, 2717, 2718, 2722, 2723, 2725, 2726, 2771e
2805; e pela rejeição das Emendas n os 2,3,5,12, 26, 27, 28, 38, 47,
85, 173 a 184, 186 a 194, 235, 237, 239, 242, 244, 246, 250, 251, 254
a 262, 266, 269, 271, 273, 276, 279, 280, 281, 283, 285, 289, 290 a
297, 303, 309, 311 a 314, 316 a 319, 321, 322, 324, 325, 328, 337,
339, 342, 344, 346, 348 a 359, 362, 366, 369, 370, 377, 378, 405 a
410, 475, 476, 479, 481 a 487, 490, 511, 512, 514, 579, 581, 582, 586,
587, 589 a 592, 594, 595, 597, 600, 601, 602, 604 a 609, 611 a 615,
617, 620, 621, 627, 630, 632, 633, 635 a 638, 640 a 647, 650, 651,
655, 658, 706 a 710, 712, 713, 715, 722, 724, 728, 729, 731 a 734,
736, 737, 739, 741, 742, 751 a 755, 757, 762, 763, 765, 766, 772 a
867, 958, 959, 960, 966, 967, 968, 998 a 1009, 1011 a 1021, 1051,
1052, 1075 a 1085, 1089, 1091 a 1130, 1133 a 1145, 1147 a 1179,
1182 a 1213, 1244 a 1399, 1434, 1437, 1441, 1442, 1443, 1445 a
1449, 1451 a 1482, 1487, 1488, 1505, 1508 a 1544, 1566 a 1569,
1571, 1572, 1575, 1576, 1577, 1631 a 1684, 1686a 1697, 1730,1732,
1748, 1762 a 1768, 1837, 1839 a 1857, 1862, 1863, 1864, 1866 a
1890, 1892 a 1903, 1907 a 1926, 1928 a 1936, 1938 a 1956, 1958,
1959, 1961 a 1973, 1977 a 1981, 1994 a 2004, 2088, 2098, 2151,
2169, 2229 a 2298, 2323, 2354 a 2383, 2459, 2493, 2518 a 2523,
2530 a 2533, 2536, 2537, 2538, 2540, 2541, 2542, 2547, 2551, 2555,
2557, 2559, 2560, 2562, 2571, 2572, 2648 a 2675, 2757 a 2769, 2772
a 2778. Ficam prejudicadas com a aprovação das respectivas
subemendas que receberam o n° 1 as Emendas n°5 4, 6 a 11, 25, 29,
30, 39, 46, 51, 90, 94, 95, 97, 98, 102 a 129, 131, 136, 138, 140, 144,
230, 232, 233, 234, 236, 238, 240, 243, 245, 247, 249, 253, 265, 267,
268, 270, 274, 275, 277, 284, 286, 298, 299, 300, 315, 340, 379, 394,
433 a 439, 441 442, 444, 448, 450, 453, 473, 474, 477, 478, 480, 489,
491, 492, 493, 503, 504, 508, 510, 515, 517, 519, 520, 524 a 527, 529,
531, 533 a 536, 539, 540, 542, 544, 545, 546, 583, 593, 603, 649, 654,
656, 657, 711, 714, 717, 718, 720, 721, 723, 725, 726, 727, 730, 735,
740, 749, 756, 761, 764, 868, 887 a 898, 944, 957, 961, 964, 969, 970,
971, 974 a 997, 1032, 1086, 1087, 1088, 1090, 1131, 1132, 1146,
1180, 1181, 1545 a 1557, 1560, 1561, 1562, 1565, 1573, 1616, 1620,
1623, 1624, 1625, 1628, 1629, 1685, 1711, 1717, 1719, 1721, 1725,
1784 a 1787, 1860, 1904, 2005, 2008, 209, 2011 a 2014, 2050, 2161,
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2164, 2168, 2299, 2301, 2303, 2304, 2307, 2312, 2314, 2315,
2320, 2321, 2322, 2326, 2395 a 2406, 2524 a 2529, 2535, 2539, 2543,
2544, 2548, 2454, 2558, 2561, 2564, 2565, 2568 5 2569, 2594 a 2622,
2682, 2689, 2694, 2698, 2700, 2717, 2718, 2722, 2723, 2725, 2726,
2771 e 2805. Ficam também prejudicadas as Emendas n°5 1570 e
2647. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião conjunta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de junho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Dilzon Meio - Anderson Adauto - Maria

Olívia - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 1 oga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de maio de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, Elbe Brandão, João Leite, Márcio Kangussu e
Marcelo Gonçalves, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Durval Angelo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, 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. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a realizar audiência pública para debater a
situação das 120 famílias e 300 crianças acampadas nos Municípios
de Mário Campos e Sarzedo. Comunica, ainda, o recebimento da
seguinte correspondência: convite feito aos membros da Comissão
pelo Deputado Federal Orlando Fantazzini, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, para participarem da
VII Conferência Nacional de Direitos Humanos, a ser realizada de 15 
17 de maio, na Câmara dos Deputados, em Brasília, DF; convite do
Conselho Regional de Psicologia - 4 Região (MG-ES), para a
programação Quartas do Conselho, dia 8/5/2002, no auditório do
Conselho, e dia 22/5/2002, no Teatro da Assembléia Legislativa, com
os temas 'Trabalho: Saúde e Segurança Ocupacional" e "As Marcas
da Violência", respectivamente; convite para o XIII Congresso da
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Sociedade Mineira de Cardiologia, nos dias 4 a 6 de julho de 2002,
no Palácio das Artes e no Conservatório da UFMG; ofícios da Sra.
Maria Neusa Rodrigues, Delegada de Polícia 1H, da Comarca de
Montes Claros, em que agradece o voto de congratulações à sua
pessoa; do Vereador João Batista Neves de Mendonça, Presidente da
Câmara Municipal de Guarani, em que encaminha cópia de uma
representação de autoria de todos os Vereadores, referente ao Projeto
de Lei Complementar n° 50/2002, em tramitação nesta Casa; dos Srs.
Anderson Lima Vieira, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais
de Aguas Formosas, publicado no "Diário do Legislativo" em 3/5/2002;
Cláudio Freitas (Jstch Moreira, Titular da 3a Delegacia Especializada
de Furtos e Roubos, contendo cópia dos autos do Inquérito Policial n°
26512002, em que figura como autor Raulem Rodrigues Rocha de
Araújo, no qual este alega ter sido torturado pelo policial militar Vander
Gonçalves da Silva; do Vereador Amarildo José Mayrink, Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Bicas,
contendo cópia do relatório referente à cadeia pública de Bicas; ofícios
dos Srs. Otávio Lomônaco, Juiz de Direito, comunicando a existência
de processo de reintegração de posse movido pelo Município de
Carmo da Mata contra integrantes do MST; Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, Coordenador do Centro de Apoio das Promotorias
de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, e João Batista Ferreira,
apresentando denúncia de prostituição de menores, publicados no
"Diário do Legislativo" do dia 4/5/2002; Antônio Romualdo Rocha
Ribeiro, encaminhando cópia de ocorrência policial, feita pela
requerente Gláucia Maria Machado Rocha Ribeiro; servidores públicos
encaminhando cópia da representação enviada aos representantes do
Ministério Público da Comarca de Ribeirão das Neves, na qual
solicitam as providências cabíveis, em virtude da insegurança relativa
ao trabalho que exercem para a Penitenciária José Maria Alkmim; Ivon
Borges Martins, Presidente da Federação Estadual do Meio Ambiente-
FEAM -, encaminhando informações relativas ao Requerimento n°
2.995/2001, da Comissão; do Movimento Nacional de Direitos
Humanos - Central Estadual contra a Tortura, contendo cópia de
denúncias encaminhadas à Corregedoria da Policia Militar, solicitando
urgente apuração das alegações de tortura por policiais integrantes da
corporação; cartas dos Srs. Antônio Sérgio Souto Bernardo, detento
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da cadeia pública de Peçanha, em que pede apoio da Comissão no
seu julgamento; Francisco Gomes Moura, detento da Penitenciária
Nelson Hungria, em Nova Contagem, solicitando um advogado para
acompanhar o seu processo criminal; José Rogério Gomes, detento
da Delegacia Seccional de Polícia de Carangola, informando que é
inocente e pedindo a liberdade. A Presidência solicita ao Deputado
Marcelo Gonçalves que proceda à leitura do relatório concernente à
visita à cadeia pública de Araçuaí, realizada no dia 19/4/2002. Após, o
Presidente informa aos Deputados que a Comissão irá realizar visitas
à cadeia pública e ao centro de recuperação do menor, no Município
de Janaúba, no dia 13/5/2002, e às Penitenciárias Dutra Ladeira e
José Maria Alkmim, em Ribeirão das Neves, no dia 15/5/2002. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei n°
1.970/2002, no 1° turno (Deputado Márcio Kangussu); Projeto de Lei
n°2.063/2002, no 1° turno (Deputado Marcelo Gonçalves). Passa-se à
2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nos
3.311, 3.313 e 3.314/2002. Passa-se à 3 o Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado João Leite, em que pede sejam ouvidos
nesta reunião os convidados que menciona, para debater a situação
das 120 famílias e 300 crianças acampadas nos Municípios de Mário
Campos e Sarzedo; do Deputado Marcelo Gonçalves, em que pleiteia
seja formulado voto de congratulações com o Desembargador
Orlando Adão de Carvalho por sua posse como Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais; da Deputada
Elbe Brandão, em que postula seja realizada audiência pública com os
convidados que menciona, para discutir a criminalidade em Montes
Claros; do Deputado Durval Angelo, em que pede seja realizada
audiência pública com os convidados que menciona para debater as
possíveis violações de direitos humanos na Administração do
Terminal Rodoviário de Belo l-Iorizonte-ADTER -, e seja convidado o
Dr. Márcio Decat, ex-Procurador-Geral de Justiça, para esclarecer a
notícia veiculada pelo jornal "Hoje em Dia" de 8/5/2002. A Presidência
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destina esta parte da reunião a ouvir os convidados e registra a
presença da Sra. Tereza de Lamare, Superintendente de Assistência
Social, representando o Dr. Antônio Elias Nahas, Secretário de Estado
do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; dos
Srs. Fernando Pereira Bromonschemkel, Procurador-Geral do
Município, representando o Sr. Alberto Agostinho Cândido, Prefeito
Municipal de Mário Campos; José Patrocínio Zezito, Secretário de
Governo, representando o Prefeito Municipal de Sarzedo; Eloy Alves
Filho, Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária-INCRA -; Paula Adriana Massara Cocolus,
Coordenadora do Setor de Limites, representando o Prof. David
Márcio Santos Rodrigues, Diretor-Geral do Instituto de Geociências
Aplicadas-IGA - Marcos Helênio Leone Pena, Diretor de Cidadania,
representando o Sr. Marcelo Resende de Souza, Diretor-Geral do
Instituto de Terras de Minas Gerais- ITER -; Valéria Antônia da Silva,
representante dos acampados naqueles municípios, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos
convidados, para que façam cada qual sua exposição. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de maio de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Marcelo Gonçalves - Edson

Rezende.
ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
José Haueisen, Fábio Avelar e Ivair Nogueira (substituindo este ao
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB),
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 Ivair Nogúeira,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Rubens Coelho de MelIo. Presidente da
COPASA-MG, em que presta informações relativas ao Requerimento
n° 2.808/2001, desta Comissão, publicado no "Diário do Legislativo"
de 17/5/2002, e representação do Sr. Laurindo Gomes Ferreira, ex-
Prefeito Municipal de Lagoa Formosa, enviada ao Promotor de Justiça
da Comarca de Patos de Minas, em que manifesta indignação contra
a atual administração, que vem destruindo o patrimônio cultural e
artístico da cidade e causando sérios danos ao meio ambiente. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 1.833/2001, em
20 turno, para o qual designou como relator o Deputado Antônio
Andrade. Passa-se à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Deputada Maria José Haueisen assume a
Presidência e, na qualidade derelatora, procede à leitura do seu
parecer sobre o Projeto de Lei n°2.029/2002, no 1° turno, que conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas n os 1 e 2, que apresenta.
Na fase de discussão, a Presidência informa que a proposta de
emenda protocolada nesta Comissão pelo Deputado Anderson Adauto
já se encontra incorporada no parecer, razão pela qual ela fica
prejudicada. Colocado em votação, é aprovado o parecer. Passa-se à
3 Fase do Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita seja
realizada reunião na cidade de Poços de Caldas para debater, em
audiência pública, os riscos causados ao meio ambiente decorrentes
da redução do número de empregados das Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. - INB -, na Unidade de Tratamento Mineral de Caldas.
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, 28 de maio de 2002.
Fábio Avelar, Presidente - Maria José Haueisen - Mauro Lobo.
ATA DA 77 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de dois

mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
OUvia, Elbe Brandão, Gil Pereira, Ambrósio Pinto, Márcio Cunha e
Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olívia , declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ambrósio Pinto, 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
matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projeto de Lei n°2.104/2002, no 1° turno (Deputado Ambrósio Pinto);
Projeto de Lei n° 1.090/2002, no 2 0 turno (Deputado Pastor George).
Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 799/2000 (relator:
Deputado Márcio Cunha). O parecer sobre o Projeto de Lei n°
2.043/2002, no 1° turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Gil
Pereira. Passa-se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
3.332/2002, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Passa-se à 3 a Fase do
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados
requerimentos dos Deputados Márcio Cunha em que solicita a
presença do Secretário de Estado de Turismo em reunião da
Comissão, a fim de dar ciência de seus planos à frente dessa
Secretaria; Elbe Brandão e Antônio Carlos Andrada em que solicitam
sejam convidados a participar de audiência pública os Secretários de
Estado de Turismo e de Planejamento, um representante da
TURMINAS, das Associações Microrregionais, do PRODETUR-NE, do
Banco do Nordeste para se discutir o Projeto de Lei n° 2.043/2002 e
se conhecer a experiência do PRODETUR-NE, sua tramitação e
avanços alcançados; e Ambrósio Pinto em que solicita seja enviado
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ofício à Rede Ferroviária Federal e à Ferrovia Centro-Atlântica,
para que informem à Comissão quem é responsável pela manutenção
e pela conservação do patrimônio histórico da Rede Ferroviária de
Ribeirão Vermelho. 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, 29 de maio de 2002.
Maria Olívia, Presidente - Márcio Cunha - Aílton Vilela.

ATA DA 91 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Maria
José Haueisen, Agostinho Patrús e Doutor Viana, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a clonagem de cartões bancários e as eventuais ações que
possam ser empreendidas com o objetivo de proteger os
consumidores e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Banco Central do Brasil, agradecendo o convite
formulado ao Dr. Armínio Fraga e informando a impossibilidade de seu
comparecimento a esta reunião, em virtude de outros compromissos
assumidos anteriormente; do Sr. Gilton Pacheco de Lacerda, Diretor-
Presidente da Empresa Gestora de Ativos - EMGEA -, agradecendo o
convite formulado para participar da audiência pública desta
Comissão, prevista para o dia 29/5/2002, com a finalidade de debater
a Lei n° 1.150, lamentando a impossibilidade de comparecer e
informando que tal assunto deveria ser tratado com a Coordenação-
Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos - COARP -, unidade
integrante da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Fazenda, uma vez tratar-se de atribuição daquela Secretaria

rÀ
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manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade da operação de
novação das dívidas do FCVS pela União. A Presidente acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.078/2000, no 2 0 turno (Deputado
Bené Guedes). A Presidência registra a presença da Vereadora Maria
Lúcia Scarpelli, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e dos
Srs. Ramon Sandoli de Aguiar Lisboa, Delegado de Polícia Adjunto da
Delegacia de Repressão ao Crime Informático e das Fraudes
Eletrônicas; Ricardo Augusto Amorim César, Assessor Jurídico do
PROCON Estadual; André José de Castro Bernardes e Alneir
Fernando Santos Maia, respectivamente, Assessores Jurídicos do
PROCON Municipal, os quais são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidente, autora do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Após, passa a palavra aos
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de maio de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Bené Guedes - Aílton Vilela.

rÃ
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2002

ATA

ATA DA 253 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 5/7/2002
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: - Ata - Registro de
presença - 2' Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de
Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nos 1.160/2000 e 2.176/2002; aprovação -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Mauri Torres - Wanderley Ávila - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro
Leão - AFIton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro
Silva - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h13min, a lista

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

P Parte
Ata

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

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

Plenário, do Deputado Reinaldo Braga, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado da Bahia.

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

Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a
votação de pareceres.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.160/2000, do
Deputado Edson Rezende, que estabelece requisitos para a criação, a
autorização de funcionamento, o acompanhamento, a avaliação e o
reconhecimento dos cursos de níveis médio, pós-médio e superior, na
área da saúde, das instituições de educação integrantes do Sistema
Estadual de Educação e adota outras providências; e 2.176/2002, do
Governador do Estado, que dispõe sobre as diretrizes para
elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2003 e dá outras
providências (A sanção.).

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

Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião ordinária de 1 0/8/2002, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia
1 0/8/2002.). Levanta-se a reunião.

rÁ
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 15a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL DE RIBEIRÃO DAS
NEVES E OUTROS MUNICÍPIOS, VERIFICANDO A POSSÍVEL

PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, COM GRUPOS DE
CRIMINOSOS ORGANIZADOS, NOS ESQUEMAS DE FACILITAÇÃO

DE FUGA, TRÁFICO DE DROGAS, LIBERDADE E SOLTURA
EXTRALEGAL

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de dois
mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto
Bejani e Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Luiz Menezes,
por indicação da Liderança do BPDP), 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 Irani Barbosa, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a ouvir o depoimento do detetive Paulo Roberto
Murta Jardim. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia, compreendendo
a discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência
destina esta parte da reunião a ouvir o depoimento da testemunha
citada, a quem convida a compor a Mesa. A seguir, procede-se ao
depoimento, e a testemunha responde aos questionamentos dos
Deputados, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Rogério Correia -

Irani Barbosa.
ATA DA 96a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de maio de
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dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Gil Pereira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis
Pinheiro, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Marco Antônio Marques de Oliveira, publicado no dia 17/5/2002; Fábio
Persi, Diretor Regional da COOPMINAS, publicado em 18/5/2002; da
Câmara Municipal de Sabará, encaminhando requerimento em que
solicita esclarecimentos sobre procedimentos para a emissão de
carteira para usuários deficientes e gerenciamento do transporte
público metropolitano.O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nos 2.109/2002, no 1° turno (Deputado Bilac
Pinto); 2.098/2002 (Deputado Gil Pereira). Passa-se à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre
o Projeto de Lei n°2.050/2002, no 1° turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental feita pelo relator
(redistribuído ao Deputado Arlen Santiago). Em seguida, o Deputado
Dilzon Meio assume a Presidência dos trabalhos. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei n°2.109/2002 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1 e a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado Gil Pereira).
Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei n° 1.867/2002 (relator: Deputado Gil Pereira), que recebeu parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados, em turno único, os Requerimentos n os 3.309, 3.355, 3.356
e 3.35712002. Após, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.867/2001. Passa-se à 3 Fase do Ordem da Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
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requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir o estágio em que se
encontram as obras de recuperação da BR-135; do Deputado Dinis
Pinheiro, em que solicita seja convidado o Diretor-Geral do DER-MG
para prestar esclarecimentos sobre denúncias de irregularidades na
emissão de multas, publicadas no jornal "Estado de Minas' do dia
25/5/2002; do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita empenho
junto ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas, para a ampliação do aeroporto do Município de
Jaíba; do Deputado Dilzon Meio, em que solicita sejam encaminhadas
ao Governador Itamar Franco e ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas correspondências recebidas por esta
Comissão, em audiência pública, na cidade de Jequitinhonha; do
Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita a realização de
audiência pública na cidade de Nova Serrana, para tratar da
recuperação da BR-494, no trecho compreendido entre Divinópolis e a
BR-262- Pitangui e a MG-252, que liga a BR-494 ao Município de
Perdigão e Araújos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 2002.
Bilac Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - Gil Pereira.
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de junho de dois mil

e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Aílton Vilela e Amilcar Martins, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Aflton Vilela, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela o Projeto de Lei n°
1.570/2001 e ao Deputado Amilcar Martins o Projeto de Lei n°
2.042/2002. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n° 1.57012001 (relator: Deputado Aflton Vilela). Passa-
se à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva da
Comissão. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei n° 2.042/2002 (relator: Deputado
Amilcar Martins). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aílton Vilela - João Leite.
ATA DA 84° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE

Às nove horas e trinta minutos do dia seis de junho de dois mil e
dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cristiano
Canêdo, José Braga, Adelmo Carneiro Leão e Carlos Pimenta,
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 Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência procede à leitura da correspondência e acusa o
recebimento do Projeto de Lei n° 1.634/2001, no 2 0 turno, para o qual
designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão como relator. Passa-se à
V Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de Lei n° 1.229/2000 no
20 turno, conclui por sua aprovação na forma do vencido no 1° turno.
Submetido a discussão e votação, é esse parecer aprovado, O
Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do Projeto de Lei n°
1.528/2001 no 1° turno, conclui por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, com as Emendas n os 1 a
4. Submetido a discussão e votação, é esse parecer aprovado. Passa-
se à 2 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
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por sua vez, os Projetos de Lei nos 1339/2000 (relator: Deputado
José Braga), 2.065/2002 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão) e
1.659/2001 (relator: Deputado Cabo Morais). A Presidência submete a
votação o Requerimento n° 3.377/2002, em turno único, o qual é
aprovado. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 2.042/2002, que é
aprovado. Passa-se à 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados três requerimentos do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir, com os convidados que menciona, a
não-aprovação, pelo Conselho Estadual de Saúde, da prestação de
contas da Secretaria da Saúde relativa a 2001; seja solicitada ao
Secretário da Saúde informação sobre a realização dos restos a pagar
das contas de 2001, com discriminação de todos os convênios
envolvidos nesse montante, sua destinação, objeto, etc.; e seja
realizada audiência pública para discutir a questão da cirurgia
cardíaca na criança, com os convidados que menciona. O Presidente
apresenta sugestão de que se mude o horário ordinário das reuniões
da Comissão, a partir do dia 18/6/2002, para terça-feira, às 14h30min,
o que é aceito pelos membros da Comissão, sem restrições.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de julho de 2002.
Cristiano Canêdo, Presidente - Carlos Pimenta - Maria José

Haueisen - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Adelmo Carneiro
Leão.

ATA DA 86a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de junho de dois mil
e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Batista de Oliveira, Jorge Eduardo de Oliveira e Sebastião Navarro
Vieira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Antônio Júlio, Presidente desta Assembléia Legislativa,
Ailton Vilela, Antônio Andrade e Doutor Viana. Havendo número
regimental, o Deputado Antônio Júlio abre mão da Presidência da
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Comissão em favor do Presidente, Deputado João Batista de
Oliveira. Este declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei n°
1.974/2002, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado, e a apreciar
matéria constante na pauta. Encerrada a P Parte da reunião, passa-
se à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. De comum acordo com os membros da Comissão presentes,
a Presidência deixa de apreciar, em 10 turno, o Projeto de Lei n°
782/99, constante na pauta. A seguir, transforma a reunião em reunião
especial com a finalidade de se discutir o Projeto de Lei n° 1.974/2002,
do Governador do Estado, e registra a presença dos Srs. Geraldo
José Gomes, Secretário Adjunto de Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda, representando o titular desta Pasta; Lindomar
Antônio Lopes, assessor e representante do Secretário da Agricultura;
Cláudio de Paiva Ferreira, Superintendente de Industrialização e
representante do Secretário de Estado de Indústria e Comércio;
Agnaldo Diniz Filho, Diretor-Presidente da Companhia de Fiação e
Tecidos Cedro-Cachoeira; Marcos Afonso Marciano de Oliveira,
Diretor da Superintendência de Legislação Tributária da Secretaria da
Fazenda; e representantes da Associação Mineira dos Produtores de
Algodão - AMIPA -; do Sindicato das Indústrias de Malha de Minas
Gerais - SINDIMALHA-MG -; do Sindicato da Indústria Têxtil do
Estado de Minas Gerais; do Cotonifício Dimavi; da Velutex Ltda; da
Companhia de Tecidos Santanense; do INDI; da Companhia de
Fiação e Tecelagem de Divinópolis; da Companhia Fabril
Mascarenhas; e da Companhia Têxtil São Joanense. O Deputado
Antônio Júlio tece considerações iniciais e, a seguir, os expositores
discorrem sobre o tema e se envolvem em amplo debate com os
demais participantes, 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

rs





837
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2002

ATAS

ATA DA 93a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia dezenove de junho
de dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Eduardo Brandão, Cristiano Canêdo, Rogério Correia e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Brandão, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Presidente da Câmara Municipal de
Patrocínio, Vereador Joaquim Garcia Morato Filho, encaminhando a
Moção de Apoio n° 102/2002, do Vereador Maurílio Oliveira Brandão,
em que se solicita da comissão a aprovação de parecer favorável ao
Projeto de Lei n° 2.179/2002, que dispõe sobre o plano de cargos,
carreiras e vencimentos dos servidores do IMA. Passa-se à ia Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados o parecer pela rejeição, no 1°
turno, do Projeto de Lei n° 1.899/2001 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues) e o parecer pela aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas n os 2 e 3, que
apresenta (relator: Deputado Cristiano Canêdo). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de
20/6/2002, às 10 horas, destinada a apreciar parecer para o 2 0 turno
do Projeto de Lei n° 1.774/2001, do Deputado Sávio Souza Cruz,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de junho de 2002.
Eduardo Brandão, Presidente - Rogério Correia - Jorge Eduardo de

Oliveira - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Carlos Andrada.
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ATA DA 87a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de dois

mil e dois, 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, Deputado João Batista de Oliveira, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a
debater, em audiência pública, os critérios que estão sendo adotados
pelos cartórios no registro das áreas de reserva legal dos imóveis
rurais e a atuação da Polícia Florestal e Rural do Estado. Logo após,
redistribui os Projetos de Lei nos 782/99 ao Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira; e 1.310/2000, ao Deputado Nemil Kumaira. Passa-se à ?
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer
pela aprovação, no 1° turno, daEmenda n° 1, na forma da
Subemenda n° 1, ao Projeto de Lei n° 782/99 (relator: Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira); e o parecer pela aprovação, no 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 1.310/2000 na forma do vencido no 1° turno (relator:
Deputado Kemil Kumaira); Passa-se à 2S Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 2.153/2002 (relator:
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira). A Presidência transforma a
reunião em audiência pública para que se possam discutir os critérios
que estão sendo adotados pelos cartórios no registro das áreas de
reserva legal dos imóveis rurais e a atuação da Polícia Florestal no
Estado. A seguir, registra a presença dos Srs. Major PM Aryone
Juarez de Almeida Júnior, representando o Chefe da 3 Seção do
Estado-Maior da PMMG; Sérgio Luiz Rocha, Diretor do Departamento
de Fiscalização da Corregedoria-Geral de Justiça e representante do
Corregedor-Geral; Carlos Alberto Oliveira, assessor e representante
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do Presidente da FAEMG; Francisco José Resende dos Santos,
Presidente da Associação dos Serventuários de Justiça do Estado de
Minas Gerais - SERJUS -; César Augusto Maximiano Estanislau,
Diretor de Monitoramento e Controle de Pesca, representando o
Diretor-Geral do IEF; Luciano Luz Badini Martins e Carlos Eduardo
Dutra Pires, Promotores de Justiça do Ministério Público deste Estado;
Eugênio Klein Dutra, Presidente do SINOREG; Eduardo Nascimento,
assessor da FETAEMG; Humberto Ferreira da Cunha Júnior,
Vereador à Câmara Municipal de Santa Juliana; representantes de
sindicatos e entidades ligadas ao setor rural. A Presidência tece
considerações iniciais e passa a palavra aos convidados, para que
façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão. Por sugestão do Deputado Paulo Piau, fica acertado que o
Dr. Luciano Luz Badini Martins, representante do Ministério Público,
marcará reunião com o Procurador-Geral daquele órgão para
discutirem o registro das áreas de reserva legal dos imóveis rurais no
Estado, com representantes do Ministério Público, da Corregedoria de
Justiça, da FAEMG, da FETAEMG, do IEF e desta Assembléia
Legislativa, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de

Oliveira - Márcio Cunha.
ATA DA 20S REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DEFESA DO CONSUMIDOR
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
João Paulo, Agostinho Patrús e Doutor Viana, 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 Agostinho Patrús, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
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pauta. Passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, os
pareceres pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n°
2.15812002 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Viana); e pela
aprovação, no 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 2.186/2002 com a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Doutor Viana). Passa-se à 3 a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Maria José Haueisen em que solicita a realização de
audiência pública da Comissão destinada a debater o processo de
validação dos cursos ministrados pelo Colégio Opção, na região Norte
de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Maria José Haueisen, Presidente - Doutor Viana.

ATA DA 9? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Mauro Lobo, Ivair Nogueira, Arlen Santiago, Rêmolo Aloise e Dalmo
Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Luiz Fernando Faria, por
indicação da Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Ildeu Gabriel de Andrade,
Gerente-Geral da Agência Gutierrez da Caixa Econômica Federal (7),
publicados no 'Diário do Legislativo" do dia 20/6/2002; Aliator Silveira,
Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal (3); José

rs
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Menezes Neto, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo
Nacional de Assistência Social e José Roberto Avelar, Coordenador
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF-MG,
publicados no "Diário do Legislativo" do dia 21/6/2002; Elvécio Lucas
de Bastos Silva, Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo,
e Joe Bontempo, publicados no "Diário do Legislativo" do dia
22/6/2002; e José Augusto Trópia Reis, Secretário de Estado da
Fazenda. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nos 1.899/2001 e 1.944/2002, no 2° turno (Deputado
Ivair Nogueira), 1.910/2001, no 1° turno (Deputado Rêmolo Aloise) e
2.009/2002, no 20 turno (Deputado Luiz Fernando Faria). Passa-se à
i a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres pela
aprovação, no 20 turno, dos Projetos de Lei n os 1.373/2001 na forma
do vencido no 1° turno (relator: Deputado Ivair Nogueira); 1.742/2001
na forma do vencido no 1° turno (relator: Deputado Rêmolo Aloise);
1.755/2001 com as Emendas n os 1 e 2 (relator: ao Deputado Arlen
Santiago); 1.853/2001 com a Emenda n0 1 ao vencido no 1° turno
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.897/2001 na forma do
vencido no l o turno (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 1.978/2002 na
forma apresentada (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); e pela
aprovação, no 1 1 turno, dos Projetos de Lei nos 1.783/2001 na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, e pela rejeição das
Emendas n os 1 e 2, apresentadas em Plenário (relator: Deputado
Arlen Santiago); 1.877/2001 na forma proposta (relator: Deputado Ivair
Nogueira); 2.029/2002 com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, e com a Emenda n° 3
apresentada (redistribuída ao Deputado Arlen Santiago); 2.043/2002
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela
rejeição da Emenda n° 2 (redistribuída ao Deputado Arlen Santiago);
2.057/2002 com as Emendas n°5 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 2.087/2002 com as
Emendas n os 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça
(redistribuída ao Deputado Arlen Santiago); 2.090/2002 na forma do
Substitutivo n° 1 apresentado. Com a aprovação do Substitutivo, a
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Emenda n° 1 da Comissão de Constituição e Justiça fica
prejudicada (redistribuída ao Deputado Arlen Santiago); 2.091/2002
com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Arlen Santiago); 2.12612002 na
forma proposta (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 2.169/2002 na
forma originária (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.170/2002
na forma originária (relator: Deputado Ivair Nogueira); 2.179/2002 com
a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas
nos 2 e 3, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado
Aden Santiago). Os Projetos de Lei n° 2.095 e 2.119/2002, no 1°
turno, são retirados da pauta, por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei n os 518/99, no 20 turno, 1.543 e
1.637/2001, no 1° turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Rêmolo Aloise e Dalmo Ribeiro Silva, O Projeto de Lei n° 1.988/2002,
no 1° turno, tem sua discussão adiada, atendendo-se a requerimento
do Deputado Rêmolo Aloise, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos n os 3.417 e 3.426/2002.
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 julho de 2002.
Mauro Lobo, Presidente - Rêmolo Aloise - Dilzon Meio - Luiz

Fernando Faria - Sávio Souza Cruz.
ATA DA 52a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de junho de

dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Edson Rezende, João Leite, Márcio Kangussu e Bené Guedes,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, 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

LW
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a debater a violência
contra profissionais da área de saúde, bem como a apreciar a matéria
constante na pauta, e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Sr. Bonifácio Andrada, Deputado
Federal, prestando informações relativas ao Requerimento n°
3.243/2002, publicado no 'Diário do Legislativo" em 22/6/2002; do Cel.
PM Severo Augusto da Silva Neto, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
encaminhando informações relativas ao Requerimento n° 2.72312001;
do Cel. PM Alvaro Antônio Nicolau, Comandante-Geral da PMMG,
encaminhando esclarecimentos com relação aos Requerimentos nos
2.066 e 2.765/2001, e do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral, agradecendo votos de congratulações
formulados por esta Casa, publicados no "Diário do Legislativo" em
20/6/2002; do Cel. PM Ricard Franco Gontijo, Subchefe do EMPM,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.998/2001 e do
Sr. Sérgio Francisco de Freitas, Corregedor-Geral de Polícia,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.971/2001, da
Comissão, publicados no "Diário do Legislativo" em 21/6/2002; e da
Central Estadual Contra a Tortura, encaminhando cópia de denúncias
relativas a crimes de tortura praticados por policial militar; convites do
NEP - Centro Cultural do Instituto Raul Soares, para a apresentação
da monografia "O Psicótico Infrator no Instituto Raul Soares:
Intervenções Clínicas Possíveis", no dia 28/6/2002; do Sindicato dos
Médicos do Estado de Minas Gerais - SINMED - MG, para a mesa
redonda "Cidadania e Violência", no dia 29/6/2002; e um exemplar do
jornal "Perspectiva" - informativo da Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei Complementar n° 41/2001, no 1 1 turno (Deputado Márcio
Kangussu). Passa-se à 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nos
3.415 e 3.416/2002. Passa-se à 3a Fase do Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Edson Rezende em que solicita seja realizada audiência
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pública para debater denúncias de agressão, constrangimento
ilegal, abuso de autoridade e ameaças praticadas por policiais
militares do destacamento do Município de Cláudio; Márcio Kangussu
em que solicita seja expedido oficio ao Governador do Estado e ao
Secretário de Educação para que seja viabilizada a inclusão da
disciplina Direitos Humanos no currículo escolar; seja expedido ofício
ao Governador do Estado e ao Presidente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, para que seja restabelecido o funcionamento da vara
especializada de trânsito nesta Capital; seja enviado à Secretaria de
Estado de Segurança Pública pedido de designação de um médico
legista para prestar serviços na Delegacia Regional de Pedra Azul e
seja realizada audiência pública, com convidados e Deputados
membros da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais e da
Comissão de Assuntos Municipais, para debaterem os problemas que
impedem a obtenção do licenciamento ambiental necessário à
construção da Usina Hidrelétrica Murta. A Presidência destina essa
parte da reunião a ouvir os convidados e registra a presença do Cel.
PM Musso José Veloso, Comandante do Policiamento da Capital,
representando o Cel. PM Severo Augusto da Silva Neto, Chefe do
Estado-Maior da PMMG; dos Srs. Ivan Batista Coelho, consultor
técnico especializado, representando Evilásio Teubner Ferreira,
Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte; Robson Itamar da
Silva, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Belo Horizonte - SINDIBEL; e Guilherme Ribeiro Câmara, Vice-Diretor
de Saúde do Trabalhador do Sindicato dos Médicos, os quais tomam
assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Edson
Rezende, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, o Presidente passa a palavra aos
convidados, para que façam sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Participam da reunião os Srs. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor
Agrário Nacional; Marcelo Rezende de Souza e Marcos Helênio Leoni
Pena, Diretor-Geral e Diretor de Cidadania do ITER, respectivamente;
e a Sra. Moema de Fátima SalIes Rocha, mediadora de conflitos do
INCRA; os quais discorrem sobre os conflitos agrários. 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, 4 de julho de 2002.
Márcio Kangussu, Presidente - Edson Rezende - João Leite.
ATA DA P REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBROS DO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho de
dois mil e dois, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ermano Batista, Eduardo Brandão e Jorge Eduardo de Oliveira
(substituindo este ao Deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Ermano Batista,
declara aberta a reunião e esclarece não haver ata a ser lida, por se
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator. O Presidente " ad hoc" solicita a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira a ser o escrutinador. Apurados os votos, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira proclama o resultado, sendo
eleito, para Presidente, o Deputado Emano Batista e, para Vice-
Presidente, o Deputado Eduardo Brandão, ambos com três votos. O
Presidente " ad hoc" dá posse ao Deputado Eduardo Brandão como
Vice-Presidente que, por sua vez, dá posse ao Presidente eleito. Este
agradece a escolha de seu nome como Presidente da Comissão e, na
oportunidade, designa como relator o Deputado Eduardo Brandão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de julho de 2002.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Eduardo Brandão - Doutor

Viana.

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

2.193/2002
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

rÀ
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Relatório

O projeto de lei ora analisado, do Deputado Ivo José, visa declarar
de utilidade pública a Associação dos Alternativos na Saúde
Naturalista do Estado de Minas Gerais, com sede no Município de
Governador Valadares.

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 citada Associação, entidade civil sem fins lucrativos foi fundada

com o objetivo de criar mecanismos para estudo do patrimônio
ecológico, visando à preservação da flora e fauna, de rios e lagos.
Promove, também, a educação ambiental, estudos sobre alimentação
natural, feiras e exposições de produtos isentos de substâncias
químicas.

Suas ações têm como meta infundir na sociedade os valores que
preconizam o desenvolvimento com pleno respeito à natureza.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°2.193/2002 na forma

proposta.
Sala das Comissões, 24 de julho de 2002.
Fábio Avelar, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE JULHO DE 2002

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 26/7/2002, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.

José Eduardo Barbosa, ocorrido em 20/7/2002, em Brasília. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Maria Soares de Aguilar, ocorrido em 19/7/2002, em Medina. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Ávila, notificando o falecimento do Sr.
Edson Agapito Valadares, ocorrido em 18/7/2002, em Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. Ramiro
Vilar Bueno, ocorrido em 16/7/2002, em Nova Era. (- Ciente. Oficie-
se.)
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